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Dedico este trabalho aos velhos ... 

"O tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um 
relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. Os gregos, mais 
sensíveis que nós, tinham duas palavras diferentes para indicar esses dois 
tempos. Ao tempo que se mede com as batidas do relógio - embora eles não 
tivessem relógios como os nossos -,'eles davam o nome de chronos ". 

O pêndulo do relógio oscila numa absoluta indiferença à vida. Com suas 
batidas, vai dividindo o tempo em pedaços iguais: horas, minutos, segundos. 
A cada quarto de hora soa o mesmo carrilhão, indiferente a vida e a morte, ao 
riso e ao choro. Agora os cronômetros partem o tempo em fatias ainda 
menores, que o corpo é incapaz de perceber. Centésimos de segundo: que 
posso sentir num centésimo de segundo? Que posso viver num centésimo de 
segundo? O tempo do relógio é indiferente às tristezas e alegrias. 

Há, entretanto, o tempo que se mede com as batidas do coração.Ao coração 
falta a precisão dos cronômetros. Suas batidas dançam ao ritmo da vida - e 
da morte. Por vezes tranqüilo, de repente se agita, tocado pelo medo ou pelo 
amor. Dá saltos. Tropeça. Trina. Retoma a rotina. A esse tempo de vida os 
gregos davam o nome de kairós - para o qual não temos correspondente. 
Nossa civilização tem palavras para dizer o tempo dos relógios: a ciência, 
mas perdeu as palavras para dizer o tempo do coração. 

Chronos é um tempo sem surpresas: a próxima música do carrilhão do 
relógio de parede acontecerá no exato segundo previsto. Kairós, ao contrário 
vive de supresas. Kairós mede a vida pelas pulsações do amor." 
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Envelhecer. 

Rubem Alves 



o júri 

presidente Prof. Doutor Arnadeu Mortágua Velho da Maia Soares 
Professor Catedrático da ~niverkdade de Aveiro. 

Prof. Doutora Maria Constança Leite de Freitas Paúl dos Reis Torgal 
Professora Associada com Agregação do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade do Porto. 

Prof. Doutora Isabel Maria Coelho de Oliveira Malaquias 
Professora Associada da Universidade de Aveiro. 

Prof. Doutora Liliana Xavier Marques de Sousa 
Professora Auxiliar com Agregação da Universidade de Aveiro. 



agradecimentos A Deus, criador de todas as coisas ... 

Aos meus pais, Neide e Rivaldo, pela minha existência e pelos exemplos 
deixados, principalmente ao meu pti, por nos mostrar que se pode ser feliz e útil na 
velhice. 

Às minhas filhas, Marcela e Mirella, pela compreensão, dedicação, amor e, 
acima de tudo por acreditarem e compartilharem dos meus sonhos. 

A Luís Emanuel Peroba, pelo companheirismo, amor e, sobretudo pelo 
incessante apoio nas minhas horas de maior fragilidade. 

Aos meus irmãos, Rivaldo e Márcio, pelo sentimento de irmandade que nos 
une e, especialmente a Márcio, pela sua pronta disponibilidade e oportunas sugestões. 

A Margarida Maria Barbosa, pela solidariedade e apoio incondicional, 
tomando possível à realização deste acalentado sonho. 

AS orientadora Prof. Doutora Liliana Sousa, UAIPortugal e co-orientadora 
Prof. Doutora Jocelene Tenório, UFPEIBrasil pelo incentivo, apoio, acompanhamento 
e supervisão na preparação desta dissertação de mestrado. 

Aos professores da Universidade Federal de Pemambuco - UFPE, em 
particular a Prof. Doutora Georgina Agnelo de Lima, a Prof. Doutora Tereza Luzia 
França e aos estudantes Taciana Silva Rabelo de Albuquerque, Wéllita Aragão 
Barbosa e Hedgard Rodrigues da Silva, pela valiosa e enriquecedora colaboração. 

Aos pacientes idosos do HC - Hospital das Clínicas - UFPEBrasil, pela sua 
participação na pesquisa de campo desta dissertação. 

Aos colegas do mestrado, pela cumplicidade, em especial, Isabel Pinho. 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, me apoiaram e contribuíram 
para a realização deste trabalho. 

A Mina Graf e Zeza, o meu muito obrigada. 



palavras-chave 
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O século XX foi marcado por profundas e radicais transfomações, dentre elas o 
expressivo aumento da longevidade, no âmbito da saúde pública. A esperança de vida 
cresceu, neste último século, cerca de 30 anos configurando um dos maiores desafios 
sociais da história humana. Trata-se de um fenômeno global e local, com tendência a se 
agravar, tendo em vista o declínio da taxa de natalidade registrada nos últimos anos, na 
maioria dos países. 

No século passado, o aumento da longevidade foi uma grande conquista e, na 
atualidade, passa a ser um grande desafio e, por tanto há de se investir principalmente 
em políticas públicas de maneira que possa assegurar ao idoso, qualidade de vida na 
sua velhice. 

Assim, este trabalho tem como propósito aproveitar o tempo de espera dos idosos, 
enquanto aguardam pelo seu atendimento clínico num hospital público brasileiro, o HC 
(Hospital das Clínicas) da UFPE (Universidade Federal de Pemarnbuco), de modo a 
transformar o tempo ocioso em tempo útil e produtivo, ao utilizá-lo para a transmissão 
de novos conhecimentos, regras sociais de comportamento e outras atividades lúdicas, 
a incrementar o exercício da cidadania, nomeadamente nas populações de idosos dos 
extratos sociais menos favorecidos. 
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Old people, waiting time, senescence, ageing. 

The twentieth century has been marked for deep and radical transformations, among 
them there is the enlargment of the longevity, in the public health level. The life 
expectative had grown up during the last century about thirty years what represents one 
of the biggest challenges of the social human history. It is configurated as a global and 
local phenomenon, which trends to worse in spite of the diminishing of the natality 
index registrated in the last years, in the majority countries. 

In the last century, the increase of the longevity was a great conquest, in the actuality it 
becomes a big challenge and for this reason, it has to be invested in public policies to 
asseverate better quality of life in the later life time. 

Thus, this work has the propose to make good use of the waiting time of the elder 
people while they wait for their appointrnent in one brazilian public hospital, HC - 
Hospital das Clínicas of UFPE - Federal University of Pernambuco State, in spite to 
transmute the inactivity time in a productive one, to use it to comrnunicate new 
knowledge, social comportmental rules and other recreative activities. The aim is to 
exercise the citizenship of the old age populations in the lowest social stratum. 
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Comunicar saúde aos pacientes idosos enquanto aguardam pela sua consulta 

médica. 

 

 

 

Introdução Geral 

 

 

O crescimento demográfico da população idosa é um fenômeno mundialmente conhecido. 

Inicialmente ocorreu nos países desenvolvidos de uma forma lenta e gradativa, e 

atualmente está ocorrendo numa velocidade mais rápida e de uma forma mais intensa nos 

países em desenvolvimento. 

 

Não resta dúvida que o tempo é um indicador decisivo na transformação do ambiente, da 

sociedade e do próprio homem. A velhice emerge como um triunfo sobre o tempo. 

 

Nesse contexto não se pode ignorar o aumento da população idosa e, por conseguinte, a 

sua qualidade de vida.  

 

Há uma necessidade premente de uma maior atenção a esse segmento etário da sociedade, 

que até então consistia em um grupo minoritário e era preterido, na satisfação de suas 

necessidades, em função de outras faixas etárias. 

 

O crescimento relativamente mais acentuado do contingente idoso é fruto de suas altas 

taxas de crescimento devido à alta fecundidade existente no passado comparativamente à 

atual e, também, ao aumento da esperança de vida. Enquanto que o envelhecimento 

populacional implica mudanças na estrutura etária, o aumento da esperança de vida é um 

processo que se inicia a partir do nascimento e altera a vida do indivíduo, as estruturas 

familiares e a sociedade (Camarano, 2002). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima-se que a 

população brasileira de mais de 60 anos esteja próxima de 15 milhões de habitantes, 

número que deixa o país entre os de maior densidade de idosos no mundo. 
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Este trabalho acadêmico é uma tentativa de aproveitar o atual tempo ocioso de espera dos 

pacientes idosos do Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Pernambuco, a nível 

ambulatorial, com realização de oficinas voltadas para um envelhecimento saudável, 

abordando temas sobre saúde bucal, prevenção de quedas e a necessidade de incorporar à 

sua vida cotidiana, práticas de atividades físicas. 

 

Este estudo acadêmico está dividido em três capítulos, incluindo esta introdução.  

 

No capítulo 1 abordam-se os vários aspectos que envolvem o envelhecer, a visão passada e 

atual da velhice, a multidimensionalidade que envolve o processo do envelhecimento com 

enfoque nos aspectos biológico, social e familiar. Por fim descreve-se a situação do 

envelhecimento populacional no Brasil e as características dos idosos brasileiros. 

 

O capítulo 2 relata como o processo de comunicação, a transmissão de informações pode 

interferir de uma forma eficaz no contexto de saúde e bem estar dos idosos. Nesta análise 

desenvolvem-se abordagens sobre a influência dos sentidos e da memória nos processos de 

comunicação e informação na área de saúde, assim como o envelhecimento bem sucedido. 

 

O capítulo 3 apresenta o estudo empírico realizado, seus objetivos e a metodologia 

empregada, além de discorrer sobre a história e o atual funcionamento do hospital onde 

foram realizados o estudo piloto e as oficinas. O estudo piloto é também retratado quanto à 

sua parte metodológica e amostragem.  

 

Da realização das oficinas constam os gráficos e tabelas resultantes da análise estatístico-

matemática efetuada sobre o universo de dados colhidos. 

 

No capítulo 3 discutem-se também os resultados do trabalho efetuado e apresentam-se as 

conclusões que foram percebidas como mais importantes e resultantes da pesquisa 

realizada, consequentemente vislumbram-se nas recomendações expressas, futuros 

trabalhos para dar prosseguimento à pesquisa nesta área.   
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Capítulo 1 – Velhice e envelhecimento (o caso brasileiro) 

 

 

“Eu não tinha este rosto de hoje  

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil:  

Em que espelho ficou perdida 

a minha face?”   Cecília Meireles. 

 

       . 

Introdução  

 

 

Nesta fase pretérita da vida descortinam-se novos horizontes, vivenciam-se novas 

experiências à base das experiências anteriores e buscam-se novos alentos para o continuar 

a viver com saúde física e mental, acima de tudo, com sabedoria e conhecimento a ser 

transmitido aos seus pares e às novas gerações. 

 

Para tanto, através dos processos de comunicação essas informações acumuladas devem 

ser estimuladas a brotar e, didaticamente, serem elaboradas por profissionais abdicados de 

forma a tornar o idoso um elemento ativo, útil e participante da vida sócio-cultural e 

política dos variados grupos em que está inserido. 

 

 

1.1 - A velhice 

 

 

Esta etapa da vida é a mais densa de todas as outras, em termos de vivências passadas, 

frutos colhidos, caminhos trilhados e destinos inesperados ao longo da estrada da vida. 

Todos esses elementos poderão servir como paradigma e orientação às gerações mais 

novas e, sobretudo, ao próprio ser idoso tornando-o digno e impoluto no seu envelhecer. 
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1.1.1 – A velhice e outras fases da vida 

 

 

As pesquisas acerca do homem mantêm predileção pela infância e adolescência, e a 

atenção dispensada à velhice não é, ainda, a desejável. A cultura em alta supervaloriza a 

juventude, a beleza, o novo, a agilidade de mudanças e inovações. Faz-se da velhice uma 

fase insuportável e indesejável, obrigando as pessoas a permanecerem “eternamente 

jovem”. O antigo seja de que natureza for, está fora de moda, está obsoleto.  

 

Veras (1995) corrobora quando afirma que “a sociedade ocidental contemporânea tende a 

desqualificar o idoso, seu saber e acúmulo de experiências. Vivemos em um mundo que 

cultua o “jovem” como valor de produção e consumo, um mundo de rápidas 

transformações em que é tudo que é “velho” é necessariamente obsoleto, ultrapassado”. 

 

Loureiro (2000) questiona essas preferências: “infância e adolescência talvez sejam mais 

simpáticas como fenômenos e pesquisas, por envolverem a evidência da esperança no 

porvir – havendo o esquecimento de que, o mesmo homem, menino de pele rosada, de 

anteontem, homem adulto de articulações fortes e rigidez muscular de ontem, pleno de 

alegria e vigor é hoje o homem velho, que, contudo continua ainda homem e como tal 

precisa ser considerado [...]”.  

 

O processo de envelhecimento implica num processo de viver e, como tal, remonta a uma 

história vivida, muitas vezes constituída por lutas e desistências, dor e prazer, amor e 

medo, conquistas e perdas. São exatamente essas situações vivenciadas que dão forma e 

conteúdo às nossas vidas. 

 

Assim, sustentamos com Monteiro (2003) que viver não é uma tarefa fácil e, muito menos 

envelhecer, porque a todo o momento somos instigados a por em prática o que aprendemos 

no passado e, por conseguinte somos constantemente testados, desafiados a nos mostrar 

quem somos. 

 

Entretanto, nem sempre a expressão dos mais velhos é bem recebida, principalmente, 

dentro da sua própria família. Muitas vezes o que é dito não é ouvido, o que é ouvido não 
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se leva em consideração, outras vezes, até complica, o que pode gerar conflitos. Todo ruído 

interfere na comunicação. 

 

Algumas pessoas acham que os mais velhos não percebem as situações, mas é justamente o 

contrário, as pessoas mais velhas por já terem familiaridade com a paisagem, conseguem 

enxergar melhor as mudanças, não com os olhos, mas com todos os sentidos juntos. Por 

exemplo, uma simples alteração na voz de um filho, já é perceptível. 

 

De acordo com Monteiro (2003) a cada momento nos tornamos mais velhos, seja na batida 

do coração, na brisa tocando a pele, na flor brotando na primavera, no sentimento de uma 

simples lembrança. 

 

Temos uma imagem do envelhecimento, guardada em nossas mentes como um processo 

ameaçador da morte. Quando se pensa numa pessoa velha, imediatamente surge a imagem 

de uma pessoa curvada, com passos curtos e lentos, fazendo uso de uma bengala e sendo 

portador de deficiências auditivas e visuais. Essas imagens nos são incutidas desde cedo e 

são carregadas de significados negativos, como os velhos são sempre um peso para a 

família, são lentos e dependentes e que o tempo deles é o passado e, não mais o futuro. 

Diante desse panorama, ninguém quer ser essa pessoa velha e, por conseguinte, não quer 

reconhecer e muito menos aceitar a velhice. 

 

 

1.1.2 – A visão da velhice na Antiguidade 

 

 

A preocupação com o envelhecimento sempre foi uma constante na vida do homem em 

todos os tempos, no entanto, a forma de perceber e encará-lo, não foi única. A imortalidade 

e a eterna juventude são sonhos míticos do homem, uma vez que o sonho de uma eterna 

juventude sempre esteve atrelado à idéia de felicidade plena. A busca da fonte da 

juventude é assunto nos mais antigos escritos. 

 

A mitologia está repleta de seres imortais e a Bíblia cita com freqüência seres de grande 

longevidade. O livro da gênese fala que após o Dilúvio as pessoas passaram a viver mais. 

No Livro Eclesiástico encontram-se conselhos sobre o cuidado com os idosos: “Meu filho, 
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ajuda à velhice de teu pai, não o desgostes durante sua vida. Se seu espírito desfalecer, sê 

indulgente, não desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com o teu pai não 

será esquecida” (Ecle,3:14,15). 

 

A partir da óptica de alguns expoentes da história universal, pode-se fazer uma 

retrospectiva histórico-filosófica sobre o processo do envelhecimento, levando-se em 

consideração a época vivenciada por esses sábios e a influência das suas civilizações. Esta 

revisão torna-se pertinente e necessária para uma reflexão do ser humano que envelhece 

ou, então, já envelhecido. 

 

Nas civilizações orientais, o idoso gozava de uma situação privilegiada, particularmente na 

China, que se mantém desde a antiguidade até os dias de hoje. Dois personagens 

contribuíram para que essa percepção surgisse e se mantivesse até a atualidade: Láo-Tsé e 

Confúcio. Láo-Tsé, filósofo e historiador (604-531 a. C), fundador do Taoísmo, sistema 

filosófico que considera o Tao, como o todo e único. Sua historicidade se faz presente 

através de seu livro Da Razão Suprema e da Virtude, o Tao-te King, onde questiona, de 

forma intuitiva, o sentido da vida: “a vida nada mais é do que o ser humano que atua 

espontaneamente e é idêntico ao centro do mundo”. Ele percebe a velhice como um 

momento supremo, de alcance espiritual com seu ponto máximo, ao completar 60 anos de 

idade, momento de libertar-se de seu corpo através do êxtase de se tornar um santo. 

 

 Apesar de a velhice ser reconhecida apenas no outro e não no ser que a está vivenciando, o 

“dono” do corpo que envelhece atrelado à dimensão temporal da existência; alguns 

reconhecem cada momento de maneira renovada, galgam novos limites, inclusive a 

priorização da dimensão espiritual. 

 

Confúcio (551-479), outro filósofo de destaque da civilização oriental, era um profundo 

conhecedor da alma humana, tendo externado em suas obras conceitos de moral e 

sabedoria. A filosofia de Confúcio não deve ser confundida com religião, apesar de ter o 

seu cerne no princípio da simpatia universal, que visa a uma organização nacionalista da 

sociedade, a ser obtida por meio da educação e, se propagar do ser humano à família e 

desta, ao Estado, considerando-o como a grande família. Portanto o Confucionismo é um 

sistema moral e prático, compreendido facilmente pelo mais simples ser humano, repleto 

de sabedoria e senso comum, aplicável a todas as situações e circunstâncias, revelando-se 
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um precioso tesouro de ensinamentos éticos do velho povo chinês. Nesse contexto, o 

Confucionismo tem como ponto fundamental a família e, todos da casa devem obediência 

ao ser humano masculino mais velho. 

 

A autoridade do patriarcado se mantém elevada com o passar dos anos e, mesmo a mulher 

velha tão subordinada anteriormente, passa a usufruir poderes mais relevantes que os dos 

jovens masculinos, assim influenciando a educação dos seus netos. Para Confúcio, a 

velhice se reveste da posse de sabedoria. Aos 60 anos o ser humano compreende, sem 

necessidade de refletir, tudo o que ouve; aos 70 anos, pode adotar os desejos do seu 

coração, sem transgredir regras. A sua maior ambição era que os idosos pudessem viver em 

paz, em harmonia e, que os mais jovens os amassem, porque entendia que no mundo não 

há nada maior que o ser humano, e nele, nada é maior que a piedade filial. De acordo com 

a sua doutrina, os deveres dos filhos para com os pais incluíam: cuidar com carinho, 

procurar torná-los feliz, em todos os momentos e de todas as maneiras, assegurar maior 

proteção e segurança nessa fase da vida, demonstrar saudade após a sua morte, oferecer-

lhes formalmente sacrifícios.  

  

Na civilização ocidental, uma das primeiras representações gráficas que retratava o 

envelhecer foi encontrada no Egito por volta dos anos 2800 a. C, como uma imagem 

humana, frágil, deitada com um ideograma que simbolizava debilidade muscular e perda 

óssea. Os egípcios pleiteavam uma vida longa e saudável, para isso, contavam com as 

práticas higiênicas, como banhos, rituais de sudorese, clisteres e vômitos. 

 

Foram encontrados papiros sobre atos cirúrgicos, de Edwin Smith, com informações úteis 

até os dias de hoje, como a compressão para controle de hemorragias, descrição de casos 

clínicos e de doenças dos olhos e do coração. Os papiros de Ebers, de 1550 a. C 

descreviam minuciosamente alguns casos clínicos e um grande número de doenças e 

sintomas relacionados à velhice, como alterações auditivas e oftálmicas, fraqueza, doenças 

do coração e problemas urinários.  

 

Há referências de que esse documento foi um dos primeiros a tentar explicar o processo do 

envelhecimento. Ptah-Hotep, filosófo e poeta egípcio, retratou de uma forma cruel e 

depressiva o processo de envelhecimento ao escrever: “Quão penoso é o fim do ancião! 

Vai dia a dia enfraquecendo: a visão baixa, seus ouvidos se tornam surdos, o nariz se 
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obstruí e nada mais pode cheirar, a boca se torna silenciosa e já não fala. Suas faculdades 

intelectuais se reduzem e torna-se impossível recordar o que foi ontem. Doem-lhe todos os 

ossos. A ocupação a que outrora se entregara com prazer, só a realiza agora com 

dificuldade e desaparece o sentido do gosto. A velhice é a pior desgraça que pode 

acontecer a um homem” (Beauvoir, 1990). 

 

Esta visão parece se manter porque os preconceitos, a discriminação e o isolamento dos 

idosos são fatos ainda presentes, entretanto, aos poucos essa imagem está se transformando 

em uma outra, mais benéfica e simpática. 

  

Durante vários séculos, a velhice foi considerada um estado patológico. Galeno, um dos 

pioneiros estudiosos da Medicina, no século II teorizou sobre as funções fisiológicas do 

idoso e suas idéias foram parafraseadas por tempo e tempos afora. Realizou inúmeros 

estudos anatômicos e fisiológicos em animais, com o intuito de observar o funcionamento 

do corpo. Escreveu tratados importantes para a medicina. No seu livro Gerontocomia 

advertia os idosos para a necessidade deles serem aquecidos e umedecidos, prescrições 

úteis e necessárias, mantidas até hoje pelos geriatras, para combater a hipotermia e a 

desidratação, tão comuns entre as pessoas mais velhas. 

 

Têm-se registros de que Da Vinci chegou a produzir alguns tratados, também mostrando a 

velhice como uma doença. No início do século XI o médico Avicena, discípulo de Galeno 

apresenta um trabalho sobre os males crônicos e mentais do idoso. Entre os séculos XIII e 

XVII, começam a surgir com mais freqüência, escritos sobre o envelhecimento. França, 

Alemanha, Itália, Rússia e Áustria foram os países onde mais se estudou o fenômeno, 

sempre à luz da medicina. 

 

Nessa época fundam-se asilos que acolhem uma enormidade de velhos, por toda a Europa, 

o que proporcionou a coleta de inúmeros dados informativos, posteriormente 

transformados em trabalhos especializados, no entanto a velhice era ainda considerada 

como uma patologia. Esse pensamento perdurou até o século XIX, quando então a 

Geriatria, ainda não conhecida por esse nome, passa a existir. 

 

Nas proximidades da terceira década, quando o mundo despertava para o desenvolvimento 

de pesquisas em Sociologia, Biologia e Psicologia, o fenômeno da senescência tomou-se 
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de maior importância, transferindo-se para além do plano individual ou meramente 

terapêutico, alcançando um sentido político sob uma óptica sócio-cultural.  

 

A Grécia antiga, em função da sua localização, teve o comércio e as suas atividades 

marítimas favorecidas, muito embora as cidades que surgiam nas ilhas possuírem hábitos, 

costumes distintos e, muitas vezes se tornavam rivais entre si. Em comum, havia a língua e 

a adoração aos deuses, o que conscientizava os gregos de serem um único povo.  

 

Atenas e Esparta, cidades da Grécia antiga se destacaram; a primeira destacou-se com uma 

atividade cultural e criativa intensa, retratada através da filosofia, como tragédia, comédia, 

oratória. Os artistas tinham liberdade de expressão, por contarem com a democracia que 

então reinava. Dentre os atenienses mais famosos destacam-se: Sócrates, Platão e 

Aristóteles. Platão e Aristóteles após refletirem sobre a velhice, chegaram a diferentes 

conclusões; o primeiro levou em consideração aspectos políticos, ao escrever A República, 

segundo ele, os mais velhos deveriam mandar e, aos mais jovens caberia obedecer, visto 

que os mais velhos gozariam de educação, competência para governar a Polis. Aristóteles 

conclui que a alma não é meramente intelecto, deve haver uma união entre a alma e o 

corpo e, que os males que atingem o corpo refletem no indivíduo em sua totalidade. Então 

se faz necessário que o corpo permaneça intacto para que a velhice seja feliz. Considerava 

que após os 50 anos, começa a ocorrer o declínio do corpo, que por sua vez acomete todo o 

indivíduo, daí porque sua concepção de velhice afasta os idosos do poder. Sócrates 

acrescenta que o contato com os mais velhos é instrutivo.  

 

Esparta, ao contrário de Atenas, sobressaiu-se pela aplicação de duras leis aos seus 

cidadãos, os quais se empenhavam intensamente em aperfeiçoar a formação militar. O 

jovem espartano, diferentemente do ateniense, recebia uma educação intelectual muito 

rudimentar, talvez por este motivo Atenas tenha sido considerada como o berço da 

civilização grega. 

 

O surgimento da filosofia na Grécia marca o declínio do pensamento mítico e o início de 

um saber racional, provocando uma transformação geral das perspectivas cosmológicas e 

consagrando o aparecimento de uma forma de pensamento e de sistema de explicação, sem 

analogia no mito. Os gregos idolatravam o corpo jovem e saudável, sempre voltados ao 

culto e preservação deste, sendo a velhice, de uma maneira geral, tratada com desdém, 
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desconsiderada, dando margem ao aparecimento de pavor, principalmente pela perda dos 

prazeres obtidos através dos sentidos. 

 

Beauvoir (1990) tece algumas considerações sobre alguns personagens importantes da 

Grécia antiga, entre eles Minermo, sacerdote em Cólofon (630 a C) que enaltecia os 

prazeres da juventude e denegria a velhice, ao dizer: “Que vida? Qual o prazer sem 

Afrodite de ouro?" Anacreonte concordava também com este pensamento: “Envelhecer é 

perder tudo que constitui a doçura da vida". Titon dizia: “Prefiro morrer a envelhecer”. 

 

Mas havia também outros filósofos que tinham diferentes opiniões sobre a velhice, como 

por exemplo, Homero, que correlacionava a velhice à sabedoria em alguns momentos e, 

em outros, manifestava-se contrário à velhice, quando dizia que “os deuses odeiam a 

velhice”. Para Sólon, os prazeres pouco significavam: “Ao avançar em anos, nunca deixo 

de aprender”.  

 

Hipócrates registrou um grande número de observações sobre as alterações que 

freqüentemente acometiam os idosos, incluindo distúrbios respiratórios, disúria, artralgias, 

vertigens, doenças renais, AVC (acidente vascular cerebral), catarata, hipoacusia, dentre 

outras. Percebeu ainda que as doenças crônicas que acompanham o envelhecimento 

raramente se curam; recomendava moderação em todas as atividades e desaconselhava a 

inatividade. 

 

Antigamente, por conta da preocupação com o prolongamento da vida, freqüentemente já 

se recomendavam práticas preventivas tais como, controle dietético, exercícios moderados, 

repouso, além de hábitos higiênicos, práticas essas recomendadas até hoje. 

 

Quanto às formas de tratamento dispensadas ao velho por todo esse período histórico, 

percebe-se uma enorme variedade e extensão de informes desde a veneração, respeito, 

passando pelo desprezo e até sacrifício da vida promovido pela própria família.  
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1.1.3 - Ser velho hoje 

 

 

Reis (2003) coloca que “mulheres e homens que começavam a envelhecer, encontraram na 

medicina e nas indústrias da alimentação e dos cosméticos a possibilidade da cura ou 

controle de moléstias consideradas hoje crônicas pela Organização Mundial de Saúde 

(certos tipos de câncer, por exemplo)”. Dependendo do seu nível econômico-financeiro, 

tanto os homens como as mulheres permanecem saudáveis por maior período de tempo, 

ganhando mais qualidade de vida, representada por vigor e energia, nunca antes imaginada 

possível para os idosos de outras gerações. Na “nova velhice”, os mais velhos se 

apresentam atraentes, vigorosos e disputam o mercado de trabalho, afetivo e sexual. 

 

De fato, o envelhecimento é uma experiência universal, mas assume características 

peculiares, quando se trata da concepção da existência humana que existe dentro de cada 

um.  

 

Do ponto de vista existencial, o envelhecimento passa a ser uma experiência individual, 

que conscientemente ou não, diz respeito unicamente ao ser, sujeito, que a vive. Beauvoir 

retratou muito bem esta questão, quando em seu livro A velhice, comentou que a velhice 

estava sempre instalada no outro: é ele quem envelhece e como tal é diferente de nós. 

 

O envelhecimento é um processo de construção e imanente ao ser humano – a todo e 

qualquer ser humano. Diz respeito ao próprio ser e à sua situação no mundo e, como ser 

consciente que é, o homem se depara com o tempo, com as experiências vividas no tempo; 

passado, presente e futuro. No tempo “por-vir”, percebe a sua situação inacabada, suas 

possibilidades futuras, inclusive a morte.  

 

Presente, passado e futuro se encontram interligados. O passado é revelado no presente 

através da história, das experiências vividas e, influencia o posicionamento do homem em 

relação ao futuro. A perspectiva de futuro traz a possibilidade de mudanças de significado 

do presente e do futuro. Neste momento, principalmente, a morte e o tempo aparecem 

como grandes vilões, o tempo marca a passagem da vida e anuncia a sua transitoriedade.  
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De acordo com Vieira (2004), “ser e não ser, durar e passar, tudo anda junto, pois viver 

equivale a ir morrendo. Somente a morte nos dá a dimensão da vida, o sentido de “ser-

para” e de “ser provisoriamente” neste mundo”.   

 

Esta visão retilínea do tempo se dá pela recordação do passado, pela efemeridade do 

presente e, sobretudo pela previsão do futuro. É de se esperar que há um tempo para viver 

e, um tempo para morrer, nesse caso, esperado na velhice. Por isso, a velhice está atrelada 

ao fim da vida e, como tal deve ser negada, custe o que custar. A não aceitação da 

passagem do tempo e da existência de futuro faz com que o sujeito aja como se ainda fosse 

jovem. 

 

À proporção que a morte passa a fazer parte da vida do sujeito, o futuro está fechado, ou 

seja, não existem planos, projetos, há unicamente a espera da morte.  

 

 

1.2 - A multidimensionalidade do envelhecimento 

 

 

Chega-se à conclusão óbvia que o processo de envelhecimento até a sua maturidade - a 

velhice – envolve múltiplos aspectos sob as mais variadas ópticas, em função do 

conhecimento prévio acumulado pelo pesquisador. 

 

 

1.2.1 – A idade da velhice 

 

 

A maioria da literatura geriátrica e gerontológica universal aceita um ponto de corte aos 65 

anos, idade a partir da qual os indivíduos são considerados idosos. Esse é o critério adotado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os países desenvolvidos. Já para os 

países em desenvolvimento, onde a expectativa média de vida é inferior, reconhece-se o 

limite de 60 anos como a idade de transição das pessoas para a idade velha (ONU, 1986).  

 

Um aspecto da velhice de grande complexidade é a definição da idade em que um ser 

humano deve ser considerado como velho. 
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Para Neri (1995) não há um consenso em relação a qual é “idade do envelhecer”, bem 

como não existe uma definição de que esta ou aquela seja a idade de se “tornar velho”. Há, 

no entanto, acordo entre os vários segmentos acadêmicos que estudam o envelhecimento, 

no que diz respeito à grande diversidade entre os idosos, em todos os seus aspectos. A 

idade cronológica deve servir como um parâmetro para se avaliar a maturidade social do 

indivíduo ou mesmo como referência para se melhor compreender as mudanças evolutivas 

e não, como o início da velhice. 

 

“Velhice é um termo impreciso e sua realidade difícil de perceber. Quando uma pessoa se 

torna velha? Aos 50, 60, 65 ou 70 anos? Nada flutua mais do que os limites da velhice em 

termos de sua complexidade fisiológica, psicológica e social. Uma pessoa é velha quanto 

às suas artérias, seu cérebro, seu coração, seu moral, ou sua situação civil? Ou é a maneira 

pela qual outras pessoas passam a encarar certas características que classifica as pessoas 

como velhas?” (Veras, 1994). 

 

A velhice não é uma questão tão simples de ser definida, de fato ela é complexa e envolve 

múltiplas dimensões: a biológica, a cronológica, a psicológica, a existencial, a cultural, a 

social, a econômica, a política, a demográfica, entre outras. 

 

Mas como entender o envelhecimento?  E a velhice? E, o que é ser velho? Diante da sua 

ampla dimensão e significação, constatamos que não é possível empregar uma única 

definição. Na verdade, a velhice é muito mais do que uma palavra. 

 

Do ponto de vista cronológico, o envelhecimento é encarado como um processo 

irreversível, contínuo, que acomete a todos em qualquer situação e, se inscreve no tempo 

entre o nascimento e a morte do ser humano. 

 

Não há um consenso sobre o significado da velhice, até porque as divisões cronológicas da 

vida humana são conceitos construídos historicamente e que se inserem na dinâmica dos 

valores e da cultura de cada sociedade. No entanto, isto não quer dizer que tais conceitos 

não sejam efetivos. A idade cronológica tem a sua importância na determinação do lugar 

de cada indivíduo na sociedade, com suas particularidades, dimensionando direitos e 

deveres, definindo relações entre as gerações e distribuindo poder e privilégios. 
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Ao se referir à problemática das divisões entre as idades, Bourdieu (1983) destaca os 

mecanismos de reprodução da ordem social e afirma: “as classificações por idade (mas 

também por sexo, por classe) acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem 

onde cada um desses se mantém em seu lugar”.  

 

Para Bourdieu (1983), cada um tem o seu lugar pré-estabelecido na sociedade e, que esta 

se encontra constituída por dois pólos diametralmente opostos: o dos dominantes e o dos 

dominados. A questão da (in) definição dos limites etários está associada à partilha do 

poder e da disputa de privilégios entre as gerações.  

 

 

1.2.2 – O envelhecimento biológico 

 

 

As teorias biológicas que explicam o envelhecimento admitem que este é resultado de 

vários fatores: extrínsecos e intrínsecos que devem ser analisados num contexto mais 

abrangente, onde a herança genética, o sistema imunológico (intrínsecos), a presença de 

radicais livres vão influir na longevidade e nas probabilidades de desenvolver 

determinadas doenças. Igualmente importantes são os fatores extrínsecos, dentre eles, a 

poluição, a exposição radioativa, fatores nutricionais e o stress. 

 

Hayflick (1996) admite que, o envelhecimento é universal e atinge a todos, é deteriorativo, 

diminuindo a função de células, órgãos e organismo, além de ser irreversível. Adianta 

ainda, que “o envelhecimento é parte onipresente de nosso mundo material e vivo e, 

acabamos percebendo que o fenômeno está ocorrendo também conosco”. 

 

Assim como observamos singularidades individuais, observamos também ritmos diferentes 

de envelhecimento biológico. 

 

“É possível que as alterações relacionadas à idade iniciem em diferentes partes do corpo, 

em momentos diferentes e que o ritmo anual de mudança varie entre várias células, tecidos 

e órgãos, bem como de pessoa para pessoa”. (Hayflick, 1996). 
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À proporção que envelhecemos ocorrem inúmeras mudanças em todos os nossos órgãos, 

tecidos e células, algumas vezes pouco aparentes, mas que propiciam às manifestações 

mais óbvias do envelhecimento. 

 

No entanto, as manifestações menos aparentes, acometem as células individualmente de 

nossos órgãos, principalmente dos sistemas imunológico, endócrino e cardiovascular, 

sendo que essas mudanças são consideradas normais e não estados de doença. 

 

Biologicamente, o envelhecimento inicia tão precocemente quanto à puberdade (alguns 

geriatras afirmam que esse processo se inicia após a concepção) e continua por toda a vida. 

 

A visão positivista e naturalista da existência humana considerava que todos os seres 

estavam fadados a uma evolução contínua: nasciam, cresciam, reproduziam, envelheciam e 

morriam. Sob essa perspectiva, a antiga geriatria se apoiava na teoria do desgaste dos 

órgãos. 

 

Para Giddens (1997) “as várias transições por que os indivíduos passam durante as suas 

vidas parecem ser, à primeira vista, biologicamente fixas – da infância à maturidade e 

eventualmente à morte. Contudo, as coisas são muito mais complicadas do que parecem. 

Os estados do curso da vida humana são tanto de natureza social como biológica. São 

influenciados por diferenças culturais e também pelas circunstâncias materiais em que as 

pessoas vivem em determinados tipos de sociedade”. 

 

Atualmente no Ocidente, a morte está relacionada com a velhice, porque a maioria das 

pessoas tem uma expectativa de vida igual ou acima dos 70 anos. Entretanto nas 

sociedades tradicionais, ocorria um grande número de mortes entre pessoas de faixas 

etárias mais jovens do que aquelas que atingiam a velhice. 

 

A moderna gerontologia não compreende a velhice apenas sob o ponto de vista biológico, 

mas principalmente, a partir de uma óptica social e existencial. 

 

Os geriatras, médicos que se dedicam a estudar, prevenir e tratar os aspectos patológicos 

do envelhecimento, bem como os gerontólogos, especialistas nos aspectos biológicos, 

sociais e psicológicos concordam que o envelhecimento é uma experiência individual e 
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heterogênea e como tal, deve-se levar em consideração esta singularidade para se evitar 

generalizações impróprias.  

 

Beauvoir (1970) salienta que “a velhice, como todas as situações humanas, tem uma 

dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação 

com o mundo e com a própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em estado 

natural; na sua velhice, como qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade a 

qual pertence”. 

 

 

1.2.3 – O envelhecimento social 

 

 

Do ponto de vista biológico, a velhice é universal, no entanto, no âmbito social, sofre 

variações de acordo com a sociedade e o contexto em que se insere. Assim, as 

representações da velhice bem como os tratamentos e os cuidados dispensados aos velhos 

são elaborados e determinados pela sociedade nos seus respectivos contextos sócio-

políticos e culturais. Por exemplo, a classificação etária varia de acordo com o país e, com 

o momento que se vive, refletindo, as diferenças sociais ou a capacidade funcional relativa 

à força de trabalho do que propriamente um reflexo da situação política corrente ou 

econômica (Komatsu, 2000). 

 

A sociedade determina o lugar e o papel do velho, levando em consideração a sua 

idiossincrasia individual: experiência e temperamento. Então não basta apenas descrever 

de forma analítica os diversos aspectos da velhice, uma vez que cada um deles reage sobre 

todos os outros e é afetado por eles (Beauvoir, 1970).  

 

Frequentemente, a noção de velhice está atrelada à doença e incapacidade. Assim, os 

aspectos sociais ficam relegados a um plano inferior, quando não esquecidos, dando 

margem a que, além do decesso físico, outras situações como a marginalidade, 

desprestígio, inutilidade e exclusão, sejam naturalizadas. (Rodrigues, 2003).   

 

Quintas (2003) em seu artigo sobre a velhice trata da sua maior característica, a 

incorporeidade. Segundo a mesma, “os idosos são invisíveis, estrelas cadentes de um céu 
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em nuvens”. Não é de se estranhar que uma sociedade restrita a padrões de mais valia, 

distante de princípios humanitários, assuma determinadas atitudes de desprezo para com 

aquelas pessoas que já não mais exibem o vigor da produção.  

 

Há vários termos usados para identificar a pessoa que envelhece, como por exemplo: 

idoso, velho, geronte, velhote, velhusco, velhustro, de idade, terceira idade, meia idade, 

sênior e outros. Apesar de serem semelhantes, essas categorias apresentam nuances 

próprias que as tornam peculiares e singulares. 

 

Vieira (2004) afirma que “os conceitos de idoso e velho ganham significado diferenciado à 

medida que são considerados como produtos da modernidade”. Se os valores da sociedade 

estão pautados na beleza, poder e imediatismo, é de se supor que o velho não terá destaque; 

não comporta o velho nem a morte, pois são acontecimentos drásticos e, portanto devem 

ser evitados porque remetem ao insucesso do projeto de adulto produtivo e saudável. O 

processo do envelhecimento não é passível de interrupção, a não ser pela morte e, o culto a 

juventude surge como tentativa de se bloquear o envelhecimento. 

 

O pavor à velhice e à morte, tão arraigados na cultura ocidental e o desinteresse das 

gerações vindouras fazem com que a perspectiva do envelhecimento se torne insuportável. 

A velhice se transformou em uma fase da vida indesejada, negada. 

 

Vieira (2004) aponta que “as particularidades da modernidade desmontaram valores e 

dividiram a noção da idade, de acordo com a funcionalidade social, biológica e psíquica”. 

Nesse contexto o sujeito ocupa posições diferenciadas que irão definir as particularidades 

da velhice. O parâmetro da produtividade passa a ser a regra na identificação do idoso ou 

velho, ou seja, o idoso seria alvo de valorização e de estímulo para permanecer ativo, 

produtivo, enquanto que o velho seria objeto de caridade e de compaixão, por não 

corresponder aos ideais propagados na modernidade, portanto por não mais ser útil, passa a 

ser excluído socialmente. Resta questionar, como se pode envelhecer sob essa óptica? Ou 

ainda, qual o papel do idoso na sociedade? Ou mesmo, o que fazer, quais as saídas? 

 

De acordo com Vieira (2004), a modernidade proporciona aos idosos no mínimo três 

saídas: a primeira, a velhice seria assumida e reconhecida, com as suas mazelas e 

incapacidades, o que provocaria a sua exclusão social por não se enquadrar nos padrões de 
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beleza, vigor, poder tão em moda na modernidade. Tal pensamento pretende padronizar os 

sujeitos pelo critério da idade, além de que a condição biológica é imprescindível para a 

compreensão das perdas, inclusive a social. A imagem do “bom velhinho”, dócil, frágil, 

retrataria bem essa primeira opção. Ao ser reconhecido como incapaz, debilitado, 

improdutivo ele é banido socialmente, além de ser também excluído do núcleo familiar e, 

muitas vezes recolhidos a uma instituição asilar. Assim se justifica o uso pejorativo alusivo 

à velhice, quando significa que “algo está em desuso ou não tem mais utilidade”, ou em 

outras palavras, se não pode produzir e consumir, então não tem mais serventia.  

 

A segunda saída seria a negação da própria velhice. Apesar de a Organização Mundial de 

Saúde fixar a idade de 60 anos ou mais, como critério para se determinar quem é idoso, 

observa-se que nesse contexto, as pessoas de mais idade não vivem as características 

peculiares da velhice, como a decadência física, psíquica, social e financeira. Elas são 

reconhecidas pelo que ainda produzem, quer seja intelectual ou não, daí serem 

considerados adultos envelhecidos. Acompanharam as mudanças advindas da modernidade 

e, se incorporaram ao mundo social. Esta saída tem sustentação no segmento social que 

vende a ilusão da eterna juventude, oferecendo produtos (desde cosméticos, aparelhos de 

ginástica, remédios até cirurgias plásticas) com o propósito de retornar a juventude de 

outrora. Desta forma, a pessoa não mais se reconhece por já está tão modificada, ao tentar 

interromper o que não é possível: o tempo. 

 

Já a terceira saída, seria a negação da negação, como crítica ao capitalismo e à 

modernidade. A velhice não seria negada, mas também não se rende aos padrões da 

modernidade. Seria uma saída individual, independente, consciente e autogestiva; enfim 

uma nova forma de se encarar e viver a velhice. 

 

A atitude da sociedade, os costumes e a educação não acompanharam a maior longevidade 

da população, ainda não se aprendeu a utilizar plenamente as possibilidades que o maior 

prolongamento da vida oferece. 

 

A velhice é uma etapa do curso da vida, faz parte do desenvolvimento integral da pessoa, 

fruto do dinamismo da vida; durante a qual o indivíduo se modifica e se enriquece 

constantemente, o que deveria permitir às pessoas mais velhas transmitir às outras 

gerações, os valores humanos, sociais e culturais que possuem.  
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Bosi (1983), em relação ao papel social do idoso, afirma que “a função social do velho é 

lembrar e aconselhar – memini, moneo – unir o começo e o fim, ligando o que foi e o 

porvir”. Valores como conhecimento, experiência, habilidades vêm sendo colocadas em 

segundo plano, numa sociedade cada vez mais tecnocrata, produtiva e consumista. A 

imagem dos velhos é criada e construída a partir de suas normas e dos ideais humanos que 

persistem ao longo de cada época. 

 

É claro que o componente social do envelhecimento tem a ver com o que acontece às 

pessoas, em relação com o seu envelhecer em nossa sociedade e, como elas se adaptam ao 

seu processo de envelhecer. Em comum nas diversas sociedades, encontra-se um grupo 

definido e identificável e, a longevidade, um processo irreversível. 

 

O Brasil, na sua fase de envelhecimento, tem uma história social marcada como lenta, onde 

as conquistas nessa área sempre foram postergadas. Os idosos, num contexto social 

relativamente hostil à sua presença, das insignificantes aposentadorias, da carência de 

políticas efetivas que garantam melhor qualidade de vida, nem sempre têm encontrado 

condições para uma vida socialmente produtiva e participativa. 

 

Haddad (2000), em seu artigo intitulado, Idosos: do assistencialismo ao Direito, cita que 

decorreram 20 anos, da assinatura do primeiro dispositivo legal de assistência aos idosos 

(na década de 1970), até a sanção da Lei 8.842 (04/01/1994), dispondo sobre a política 

nacional do idoso. De acordo com o autor, para que os princípios norteadores da política 

social para a velhice contemplem as necessidades e demandas dos velhos, deverão estar 

incluídos no contexto de uma política social mais abrangente, que atinja as diferentes 

camadas populacionais, colocando em pauta as questões primordiais que interferem na 

realidade e no cotidiano daqueles que envelhecem. 

 

Ao separar-se do trabalho, que era a sua importante fonte de prestígio, o idoso perde 

também as suas amizades, os companheiros com quem habitualmente se relacionava. Pela 

falta de preparo para essa nova situação, muitas vezes o idoso pode se entregar à 

inatividade total, à carência de relações sociais e, com isso trazer conseqüências em todos 

os âmbitos da sua vida. 
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1.2.4 – O envelhecimento e a família 

 

 

Sem dúvida, a família é um elemento essencial no manejo da população idosa e, como tal 

deve-se buscar o entendimento sobre o momento atual do curso de vida da família e do 

idoso, o sentido da doença ou da saúde no sistema e a sua resposta às situações 

apresentadas.  

 

Nessa perspectiva, Carter e McGoldrick (1995) falam que a resposta de cada família aos 

desafios do último estágio do ciclo de vida depende dos padrões familiares anteriores, 

desenvolvidos para manter a estabilidade e a integração dos seus membros, ao se ajustar às 

perdas e às novas exigências. Certos padrões estabelecidos no passado e, outrora 

adequados, poderão se tornar inapropriados, face às mudanças que ocorrem no ciclo de 

vida das pessoas. 

 

As famílias atuais, em seu diminuto tamanho, vivem em espaços vitais reduzidos e, 

continuam sendo um ponto referencial cruciante para as pessoas idosas. Grande parte dos 

idosos está na dependência de uma rede de apoio familiar, na qual, um dos cônjuges ou 

filhos ocupa um papel de destaque. A célula familiar tem ainda como peso maior, a 

responsabilidade de prover segurança emocional e material à pessoa de mais idade. 

 

É bem verdade que existem dificuldades na relação entre o idoso e à sua família, mas em 

nossa sociedade, a responsabilidade filial ocupa um importante papel.  

 

Ocorre uma inversão de antigos papéis, os filhos adultos assumem o cuidar de seus pais, 

como se eles fossem seus filhos. Essa troca de papéis, geralmente ocorre num momento em 

que eles estão, emocional e profissionalmente, estabilizados com sua família constituída e 

com problemas e crises próprias dessa fase de vida.  

 

O cotidiano da rede familiar se altera substancialmente em alguns casos, com a 

apresentação de novas demandas, novos papéis assumidos, novos atores entram em cena. 

Muitas vezes a convivência reune até quatro gerações: pais, filhos, netos, bisnetos, cada 

um com as peculiaridades e necessidades próprias. 
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Atender à família do idoso é bem diferente de atender às famílias que estão vivendo outros 

estágios do curso da vida. Sempre que possível, deve-se intervir conjuntamente, o idoso e 

sua família, desta maneira pode-se observar o grau de interação entre eles. O atendimento 

familiar servirá para clarear papéis, regras, hierarquias, mitos e compreender o 

funcionamento da família – passado e presente. 

 

 

1.3 - O envelhecimento populacional no Brasil 

 

 

O Brasil, um país de 500 anos é uma nação jovem de cabelos brancos. Sua população está 

a envelhecer rapidamente e os idosos, aproximadamente, ora perfazem 10% da população 

total. 

 

 

1.3.1 – Panorama comparado do envelhecimento da população brasileira 

 

 

O envelhecimento é um processo tanto individual como coletivo, ou populacional. Assim, 

cada ano adicional retrata o envelhecimento do indivíduo e, o aumento do número absoluto 

de pessoas idosas e o incremento na proporção relativa da população considerada idosa 

refletem o envelhecimento de uma população (Agree e Fredman, 2001). 

 

O envelhecimento populacional é hoje, um importante fenômeno mundial. Isto significa 

que está a ocorrer um crescimento mais elevado da população idosa em relação aos demais 

segmentos etários. 

 

Nos países menos desenvolvidos, apesar de milhões de pessoas continuarem vivendo em 

condições muito precárias, ocorreu que elas passaram a ter acesso às conquistas da 

medicina moderna e, assim foi possível a prevenção ou cura de doenças, consideradas 

fatais no passado. 
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O Brasil, por sua vez, vem passando atualmente por uma significativa mudança na sua 

pirâmide populacional, caracterizado por um aumento progressivo e acentuado da 

população idosa. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), até 2050 serão entre 36 a 38 milhões de idosos no Brasil, sendo 15 milhões só na 

região Sudeste. Ao lado da região Sul, a região Sudeste é a mais envelhecida do País. No 

Brasil, como em qualquer outra parte do mundo, enquanto houver declínio da fecundidade, 

haverá expectativa de aumento no número de idosos. Em 2000, a proporção era de 17,8 

idosos para cada 100 jovens. Em 2050, estima-se que serão 102 para cada 100 jovens.  

 

Entre 1991 e 2025, a população de idosos no país passará de 7,3% para cerca de 15%, o 

que colocará o Brasil com a 6ª população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo projeções estatísticas da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tal situação resulta do crescente declínio da fecundidade, ocorrido simultaneamente com o 

gradativo aumento da expectativa de vida. 

 

Como “entraram” menos crianças na população, a proporção das demais faixas etárias 

aumentou, e como resultado houve uma elevação da média de idade da população. O peso 

relativo dos jovens decresceu de 42% para 30% entre 1970 e 2000, no entanto a proporção 

de idosos progrediu de 3% para 5,9%. A taxa de envelhecimento da população (proporção 

de idosos em relação aos jovens) em 1960 representava 6,4% e, em 2000 era 20%, o que 

representou um aumento superior a 200% em quatro décadas. 

 

O aumento da longevidade, fruto do constante declínio da mortalidade, foi tão marcante 

que, no início do século passado menos de 25% da população atingia os 60 anos, já em 

2000 aproximadamente 81% das mulheres e 71% dos homens já tinham alcançado; a 

esperança de vida ao nascer superava os 65 anos (homens) e 73 anos (mulheres).   

 

O grande contingente populacional proveniente das coortes de “alta fecundidade”, ou a 

“baby boom”, mais especificamente, os 52 milhões de brasileiros nascidos entre 1940 e 

1970, começará a atingir os 65 anos em 2025. O tamanho desta coorte e o acelerado 
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declínio da fecundidade serão responsáveis, respectivamente, pelo aumento absoluto e 

relativo dos idosos na população. 

 

É bem verdade quando se trata da velocidade do envelhecimento populacional, a brasileira 

está acima de qualquer precedente na história da civilização. O tempo decorrido para um 

país passar de um estágio “jovem” (até 7% de idosos) para um estágio “envelhecido” 

(acima de 14% de idosos) é um parâmetro para se avaliar a velocidade desse processo.  

 

Enquanto a França levou mais de 100 anos, a Suíça mais de 80 anos, o Brasil deverá levar 

apenas 25 anos, entre 2011 e 2036. Por isso se diz que o Brasil é um país jovem de cabelos 

brancos.  

 

Estima-se que por volta de 2020, a esperança de vida estará alcançando 70 anos (homens) e 

76 anos (mulheres) e, a população estará sendo formada por cerca de 21,5% de jovens e 

8,8 % de idosos. Em 2050, 38 milhões de brasileiros, o equivalente a 18% da população, 

terá mais de 65 anos. 

 

No final do século, mantidos os atuais índices de fecundidade e de mortalidade, a 

proporção de jovens e de idosos deverá se estabilizar. A partir de então, novas elevações na 

proporção de idosos dependerão não mais da diminuição da fecundidade, mas do declínio 

da mortalidade após os 64 anos, o que corresponde à última fase da transição demográfica, 

a exemplo do que ocorre nos países industrializados. 

 

A “esperança de vida aos 65 anos”, ou o período adicional que se espera que um indivíduo 

viva ao atingir esta idade, é sempre superior à estimada esperança de vida ao nascer 

daquele indivíduo. Tomemos como exemplo, um brasileiro nascido no ano de 1935, sua 

esperança de vida ao nascer era de 40 anos, mas se por ventura ele alcançasse os 65 anos 

(em 2000), sua esperança de sobrevida aos 65 anos já teria um acréscimo de pelo menos 14 

anos. Isto seria resultante da superação de riscos de morrer na infância ou na idade adulta 

e, da progressiva chance de viver após atingir os 65 anos. 

 

Faz-se necessário conhecer as características do idoso brasileiro que hoje configura um 

contingente em franco crescimento e que segundo as estimativas para os próximos 20 anos 
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indicam que a população idosa poderá exceder 30 milhões de pessoas ao final deste 

período, chegando a representar quase 13% da população (gráfico 1.3.1.1). 

 

Gráfico 1.3.1.1 – Projeção de crescimento da proporção da população de 60 anos ou mais 

de idade, segundo o sexo – Brasil – 2000-2020. 

 

 
 

 

De acordo com o Censo 2000, a população de pessoas com 60 anos ou mais de idade, no 

Brasil era de 14.536.029 de pessoas, contra 10.722.705 em 1991. 

 

Há de se considerar ainda que a proporção da população “mais idosa”, ou seja, a de 80 

anos e mais, também está aumentando e em ritmo bastante acelerado. Esse tem sido o 

segmento populacional que mais cresce, embora ainda apresente um contingente pequeno. 

Também contribui para tal crescimento o fato de que há uma acentuada queda da 

mortalidade já verificada entre os idosos na faixa de 75 e 84 anos (Gráfico 1.3.1.2). 
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Gráfico 1.3.1.2 - Evolução da proporção de idosos e mais idosos na população brasileira 

por sexo – 1920 – 2020. 

 

 
 

Foi analisado o crescimento da população idosa de vários países, e a Venezuela aparece 

como o país com menor índice de envelhecimento (6,4%), enquanto que a Itália detém o 

maior índice de envelhecimento (23,1%), seguido do Japão (22,3%), Alemanha (21,8%), 

Reino Unido (20,4%) e França (19,7%) (Gráfico 1.3.1.3). 
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Gráfico 1.3.1.3 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade em países selecionados  

1990-1999 

 

 
 

De uma maneira geral, vem se observando um crescimento da população idosa de uma 

forma mais acentuada nos países em desenvolvimento, no entanto o contingente deste 

segmento etário, proporcionalmente, ainda é inferior ao encontrado nos países 

desenvolvidos. Tomando como base os países da América Latina, o Brasil encontra-se 

numa posição intermediária, com uma população de idosos correspondente a 8,6% da 

população nacional, entretanto o Uruguai detém a maior proporção com 17,1% e a 

Venezuela, a menor, como já citado anteriormente. Caracteristicamente, as populações 

européias apresentam proporções mais elevadas, com cifras em torno de 1/5 da população 

de seus países (Tabela 1.3.1.1).  
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Tabela 1.3.1.1 – População total e de 60 anos ou mais de idade e proporção de idosos, 

segundo continentes e países – 1990-1999. 

 

 
 

 

1.3.2 – Os idosos brasileiros 

 

 

No Brasil, em 1940, a participação da população idosa (pessoas com 60 anos ou mais de 

idade) representava 4 %. No início da década de 1990, a participação da população de 

idosos representava 7,3%, enquanto que em 2000, a mesma atingia 8,6%; por conseguinte 

o número de idosos cresceu quase 4 milhões de pessoas, resultado do crescimento 

vegetativo e do aumento gradual da esperança média de vida. Trata-se na verdade de um 

elevado contingente de pessoas, com tendência de crescimento nos próximos anos. De 

acordo com o Censo 2000, a população de pessoas com 60 anos ou mais de idade, no 

Brasil era de 14.536.029 de pessoas, contra 10.722.705 em 1991 (Gráfico 1.3.2.1). 
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Gráfico 1.3.2.1 – População residente de 60 anos ou mais de idade, por grupo de idade – 

Brasil – 1991/2000. 

 

 

 
 

Conforme o Censo de 2000, a população idosa brasileira alcança os seguintes índices, 

conforme a Tabela 1.3.2.1.: 

 

Tabela 1.3.2.1 - População Idosa no Brasil 

 

F FAIXA ETÁRIA HOMENS MULHERES TOTAL 

65 a 69 anos 1.639.325 1.941.781 3.581.106 

70 a 74 anos 1.222.329 1.512.973 2.742.302 

75 a 79 anos 780.571 999.016 1.779.587 

80 a 84 anos 428.501 607.533 1.036.034 

85 a 89 anos 208.088 326.783 534.871 

90 a 94 anos 65.117 115.309 180.426 

95 a 99 anos 19.221 36.977 56.198 

100 anos ou mais 10.423 14.153 24.576 
(Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000. Características da População e dos Domicílios. Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Rio de Janeiro. 2000:69). 
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No intervalo intercensitário, o segmento etário da população idosa que mais cresceu 

relativamente foi a das pessoas com 75 anos ou mais, 49,3%, modificando assim, a sua 

composição interna e revelando uma heterogeneidade característica do grupo (Tabela 

1.3.2.2).  

 

Tabela 1.3.2.2 - Pessoas residentes de 60 anos ou mais de idade e respectivo crescimento 

relativo, segundo os grupos de idade – Brasil – 1991/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Censo Demográfico 1991; resultados microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002, 21 CD-ROM; IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 

De uma maneira geral, vem se observando um crescimento da população idosa de uma 

forma mais acentuada nos países em desenvolvimento, no entanto o contingente deste 

segmento etário, proporcionalmente, ainda é inferior ao encontrado nos países 

desenvolvidos. 

 

 Em relação à proporção de idosos entre os municípios das capitais, Rio de Janeiro e Porto 

Alegre se revelaram detentores das maiores proporções de idosos, respectivamente, 12,8% 

e 11,8% da população total local. Por outro lado, as capitais do Norte do País, Boa Vista e 

Palmas apresentavam uma proporção de idosos de apenas 3,8% e 2,7%. Recife, a capital 

onde foi realizado o estudo piloto, aparece com a 3ª maior proporção de idosos, 9,4% da 

população total (Gráfico 1.3.2.2). 

 

 

 

10 722 705   14 536 029     35,6 

3 636 858   4 600 929    26,5

2 776 060     3 561 106    29,0 

1 889 918      2 742 302     45,1 

2 419 869   3 611 692    49,3

Grupos de idade
Pessoas residentes de 60 anos ou mais de idade

1991 2000
Crescimento 
relativo (%)

Total

60 a 64 anos 

65 a 69 anos 

70 a 74 anos

75 anos ou mais
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Gráfico 1.3.2.2 - Proporção da população residente de 60 anos ou mais de idade, segundo 

os municípios das capitais – 2000. 

 

 

 

Assim como se vêm observando na população mundial, a participação feminina na 

população idosa brasileira é bem marcante. Em 1991, o sexo feminino correspondia a 54% 

da população dos idosos, passando para 55,1% em 2000 (Tabela 1.3.2.3). Em outras 

palavras, para cada 100 mulheres idosas havia 81,6 homens idosos, relação que em 1991, 

era de 100 para 85,2. Isto se deve ao fato de que as mulheres têm uma expectativa de vida 

maior, ou seja, no Brasil, as mulheres vivem em torno de oito anos mais que os homens.  
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Tabela 1.3.2.3 – População residente de 60 anos ou mais de idade, em números absolutos e 

relativos, por sexo, segundo as Grandes Regiões – 2000. 

 

 

 

A maior longevidade feminina acarreta transformações nas várias esferas da vida social, 

uma vez que o “significado social da idade está profundamente vinculado ao gênero” 

(Barbot - Coldevin, 2000). As implicações sociais da feminização da velhice são notórias, 

visto que grande parte das mulheres é viúva, vive só, não tem experiência de trabalho e, 

são menos educadas (Camarano, 2002). Nem sempre a longevidade feminina é vista como 

vantagem. A maior expectativa de vida faz com que muitas mulheres idosas passem pela 

experiência de debilidades biológicas, devido a determinadas doenças crônicas, enquanto 

que os homens morrem antes (Nogales, 1998). A perspectiva dos gerontólogos é mais 

otimista quando afirmam que para as idosas de hoje, a velhice e a viuvez podem 

representar uma certa independência ou mesmo uma forma de realização.  

 

No Brasil, a proporção de idosos residentes nas áreas rurais passou de 23,3% em 1991, 

para 18,6%, em 2000. O nível de urbanização da população idosa acompanhou a tendência 

da população total, em torno de 81% em 2000. 

 

Assim como se observa na maior parte do mundo, o número de pessoas idosas brasileiras 

que vivem em áreas urbanas vem crescendo.  
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Gráfico 1.3.2.3 - Distribuição percentual da população residente de 60 anos ou mais de 

idade, por situação do domicílio – Brasil – 1991/2000. 

 

 

Fonte: Censo demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2002. 21 CD-ROM: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

De acordo com Barbot-Coldevin (2000) as projeções demográficas apontam para uma 

maior urbanização da população idosa, nomeadamente a feminina, enquanto que a 

população masculina idosa continuará mais restrita às áreas rurais. Isto provavelmente se 

dá pelo fato de que a sobrevida das mulheres é maior, portanto elas são mais propensas às 

doenças crônicas, e viver nas áreas urbanas, facilitaria o tratamento. 

 

Em relação à responsabilidade domiciliar, o Censo de 2000 revelou que 62,4% dos idosos 

eram responsáveis pelos domicílios brasileiros, observando-se um aumento em relação a 

1991, quando representava 60,4%. Os cônjuges representavam cerca de 22%, o que indica 

que a grande maioria (84,4%) desta população detém um papel importante no modelo de 

organização da família brasileira. (Gráfico 1.3.2.4). 
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Gráfico 1.3.2.4 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, por condição na 

família – Brasil 1991/2000. 

 

 

 

Vale salientar que no conjunto dos domicílios brasileiros (44 795 101), 8 964 850 tinham 

idosos como responsáveis e representavam 20% do contingente total. Em 1991, essa 

proporção variava em torno de 18,4%. 

 

A participação do sexo feminino, como responsáveis, em 2000, era na ordem de 37,6% dos 

responsáveis idosos, correspondente a 3 370 503 domicílios, enquanto que em 1991, a 

proporção era de 31,9% (Gráfico 1.3.2.5).  
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Gráfico 1.3.2.5 - Proporção de pessoas com 60 anos ou mais, responsáveis pelo domicílio, 

por sexo – Brasil – 1991/2000. 

 

 
 

A idade média do responsável idoso, em 2000, ficava em torno de 69,4 anos (70,2 quando 

o responsável era do sexo feminino e, 68,9 para o do sexo masculino). 

 

Entre os tipos de domicílios sob a responsabilidade de idosos, os unipessoais, aqueles com 

um único morador, totalizavam em 2000, 1 603 883 unidades, que correspondia a 17,9% 

do total (Gráfico 1.3.2.6).  
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Gráfico 1.3.2.6 - Proporção de domicílios unipessoais sob responsabilidade de pessoas com 

60 anos ou mais de idade – Brasil 1991/2000. 

 

 

Fonte: Censo demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: 

 IBGE, 2002. 21 CD-ROM: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

As mulheres idosas eram responsáveis pela elevada proporção de domicílios unipessoais 

nos dois períodos pesquisados, sendo que em 2000, representava cerca de 67% (Tabela 

1.3.2.4). 

 

Isto talvez ocorra, segundo Berquó (1998) por conta da elevada proporção de viuvez 

feminina que contribui para o crescimento de famílias monoparentais sob a 

responsabilidade feminina, ou ainda de unidades domiciliares unipessoais. Além do mais, 

os viúvos e os separados tornam a se casar, com maior freqüência que as mulheres nas 

mesmas condições. 
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Tabela 1.3.2.4 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 

unipessoais, em números absolutos e relativos, segundo o sexo do responsável, Brasil 

1991/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Censo Demográfico 1991: resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: IBGE,2002. 21 CD-ROM; IBGE, Censo  

Demográfico 2000. 

          

Há ainda significativas disparidades na distribuição dos domicílios unipessoais entre os 

municípios das capitais. Porto Alegre detém 27,1 % dos idosos responsáveis que moram 

sozinhos, enquanto que em São Luís, essa proporção cai abaixo de 10%. Nas regiões Sul e 

Sudeste é mais freqüente encontrar idosos que residem em domicílios unipessoais (Gráfico 

1.3.2.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absoluto                                           Relativo (%)

1991                            2000 1991                       2000

Total 985 610                        1 603 883 100,0                       100,00
Homem 316 751                           32,1                             33,1
Mulher 668 859                          

531 292
1 072 591 67,9                             66,9

Sexo do responsável

Pessoas de 60 anos ou mais de idade, residentes em domicílios 
unipessoais
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Gráfico 1.3.2.7 - Proporção de domicílios unipessoais sob responsabilidade de pessoas de 

60 anos ou mais de idade, segundo os municípios das capitais - Brasil 2000. 

 

 

 

Ao se analisar a configuração dos domicílios, observa-se que mais da metade (54,5%), 

onde o responsável é idoso, também residiam outros membros, como filhos ou enteados, 

tendência que se mantém desde 1991, com ligeiro declínio. 

 

Observa-se que metade dos domicílios sob responsabilidade dos idosos (gráfico 1.3.2.8) 

contava com filhos ou enteados com idade igual ou superior a 18 anos, bem como uma 

significativa redução nas proporções de domicílios onde residiam filhos ou enteados 

menores de 18 anos, provavelmente por conta da redução de fecundidade observada nas 

últimas décadas também na sociedade brasileira ou também como resultado de uniões com 

cônjuges mais jovens ou novos casamentos, onde os enteados passaram a morar no 

domicílio.  
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Gráfico 1.3.2.8 - Proporção de domicílios sob responsabilidade de idosos onde residem 

filhos, segundo o grupo de idade dos filhos – Brasil 1991/2000. 

 

 
 

Por fim, os arranjos familiares nos domicílios de responsáveis idosos mais comuns são 

aqueles compostos pelo modelo de casal com filhos e/ou outros parentes (36,0%) como se 

depreende da tabela 1.3.2.5. 

 

Tabela 1.3.2.5 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelo domicílio, em 

relação ao tipo de família em que se encontram inseridas, segundo o sexo (Brasil 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte IBGE, Censo Demográfico 2000. (1) Responsável idoso morando com cônjuge , sem filhos e/ou enteados e /ou parentes. (2) 

Responsável idoso morando com cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro parente (pai, mãe, sogro (a), neto (a), bisneto (a), 

irmão, irmã, outro parente, agregado (a)). (3) Responsável idoso morando sem cônjuge, com filho e/ou enteado e/ou com outro 

parente (pai, mãe, sogro (a), neto (a), bisneto (a), irmão, irmã, outro parente, agregado (a)). Responsável idoso morando sem 

cônjuge, sem filhos e/ou enteados e/ou outro parente. 

Pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelo domicílio, em relação ao 
tipo de família em que encontram-se inseridas, segundo o sexo Brasil 2000.  (%)

Casal sem filhos
(1)

C  c/ filhos e/ou 
outros parentes

(2)

asal Morando com 
filhos e/ou

outros parentes
(3)

Morando
sozinho

(4)

Total 8 964 850 17,0 36,0 28,7 17,9
Homem 5 594 347 25,9                       55,5 8,9 9,5
Mulher 3 370 503 2,1                          3,6 61,5 31,8

Total de 
responsáveis

pelos domicílios
Sexo do 

responsável
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1.3.3 – A saúde dos idosos brasileiros 

 

 

Em 1998 foi realizada uma pesquisa nacional intitulada PNAD - Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, cujo suplemento especial sobre saúde, levantou informações sobre 

como os idosos brasileiros consideravam o seu estado de saúde. 

 

Aproximadamente 83% avaliaram esse estado como regular ou bom. No entanto essa 

proporção decline com o avançar da idade, 75% da população de 80 anos e mais 

consideravam o seu estado de saúde, ainda como regular ou bom. 

 

A tabela, a seguir, apresenta a proporção de idosos por sexo, de acordo com o tipo de 

problema de saúde reportado. Os idosos foram agrupados em dois grupos: os idosos jovens 

(faixa etária entre 60 e 79 anos) e os mais idosos (acima de 80 anos). Entre os idosos 

jovens, o maior problema de saúde detectado foi doença de coluna, seguido de hipertensão 

arterial e artrite. Não se evidenciou diferença significativa entre os dois sexos. 

 

Já as mulheres apresentaram uma proporção maior de problemas articulares, tais como, 

artrite e reumatismos, comparativamente aos homens. 

 

O segmento etário mais idoso relatou uma variedade maior de problemas de saúde, sendo 

que os maiores acréscimos foram observados nas proporções dos que reportaram artrite ou 

reumatismos, depressão e diabetes. Câncer, cirrose ou tuberculose foram menos referidos 

(Tabela 1.3.3.1).  
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Tabela 1.3.3.1 - Proporção de idosos pelo tipo de problema de saúde que apresentavam, 

segundo o grupo etário e o sexo - Brasil, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.3.3.1 – Fonte: IBGE, PNAD de 1988. Tabulações especiais IPEA. 

 

 

 

 

 

Em 2003, a população brasileira residente foi estimada em 176 milhões de habitantes, 

sendo que dos indivíduos entrevistados na PNAD- Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - 2003 ( faixa etária de 0 a mais de 65 anos), 78,6% auto-avaliaram o seu 

estado de saúde como sendo “muito bom e bom” e 3,4% como “ruim ou muito ruim”. 

 

Dentre os pesquisados que se encontravam na faixa etária igual ou acima de 65 anos, 

quando indagados sobre a morbidade percebida, 2.154.592 dos homens informaram que o 

seu estado de saúde encontrava-se regular e, 2.125.647 deles percebiam-no muito bom ou 

bom. Entretanto, em relação ao sexo feminino, 3.005.017 delas consideravam o seu estado 

de saúde como regular e, 2.621.362 delas, consideravam-no muito bom ou bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doença de coluna ou costas
Hipertensão (pressão alta)
Artrite ou Reumatismo
Doenças do Coração
Depressão
Diabetes
Doença Renal Crônica
Tendinite ou Tenossinovite
Câncer
Cirrose
Tuberculose

42,1
36,7
29,0
16,2

8,0
8,1
7,3
7,0
3,6
1,4
0,5
0,2

40,8
36,0
38,2
20,1

8,7
7,2

12,0
6,7
2,9
1,9
0,6
0,3

46,2
48,8
49,2
26,5
14,1
12,7
12,0

9,1
7,3
5,3
1,4
0,4

48,3
49,9
42,7
20,1
15,4
12,0

7,5
6,6
5,6
0,8
0,2
0,1

HOMENS     MULHERES HOMENS     MULHERES
60 a 80 anos 80 anos + 

Em (%)
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Capítulo 2 - Comunicação, Informação, Saúde e Bem-estar dos idosos. 

 

 

Introdução 

 

 

É justamente através do processo de comunicação que se torna possível estabelecer um 

relacionamento com o meio, trocar informações, manifestar desejos, sentimentos e idéias. 

Para que ocorra uma situação comunicativa adequada se faz necessário que tanto o 

emissor, quanto o receptor da mensagem possua habilidades lingüísticas, cognitivas e 

interacionais, além de uma boa recepção auditiva e visual que lhe proporcione interpretar 

os sinais diretos e indiretos da mensagem. 

 

A comunicação é um processo muito relevante, principalmente quando se trata de temas 

sobre saúde, em especial sobre a saúde e bem-estar dos idosos. As informações 

transmitidas pelos processos de comunicação devem ter uma formulação adequada aos 

diversos tipos de público a que se destina.  

 

No caso das pessoas idosas, se faz necessário uma maior habilidade e atenção para que se 

adequem às condições específicas daqueles destinatários, para que sejam atingidos os 

objetivos e a comunicação se dê em toda a sua plenitude. O bem-estar dos idosos depende 

da interação desses elementos.  Os indivíduos que se encontram nessa faixa de idade mais 

avançada apresentam as mais diversas carências e necessidades não satisfeitas, desde as 

psíquicas até às físicas; assim uma comunicação esclarecedora, amiga, enfim, efetiva, 

poderá contribuir para uma melhoria da saúde física e mental desses indivíduos.  

 

 

2.1. A comunicação com os idosos. 

 

 

No processo de envelhecimento observa-se também uma precariedade da capacidade 

comunicativa, da mesma maneira que ocorre em outros aspectos da vida e da saúde. 

Existem, segundo Mascaro (1997) “várias maneiras” de se envelhecer, que dependem de 

circunstâncias de caráter biológico, psicológico, social, histórico e cultural.  
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Em qualquer fase da vida, poderão surgir dificuldades para entender o outro e, se fazer 

entender pelo outro, no entanto, o avançar da idade traz alterações marcantes nas 

habilidades comunicativas.  

 

Com o avançar da idade, o aspecto físico e orgânico das pessoas passa por processos de 

transformação: a face torna-se enrugada, o corpo encurva-se, ocorre declínio do 

desempenho sexual, a voz se torna fraca, em amplitude e intensidade, há dificuldades em 

articular as palavras e tantas outras alterações. Como conseqüência o seu universo 

restringe-se, o convívio familiar deteriora-se e, há um encolhimento social com 

repercussões na sua saúde mental e física; a comunicação interpessoal torna-se árdua, 

difícil, com bastantes ruídos, de toda sorte e impróprios. A tendência desse quadro é uma 

contínua retração ao interior da pessoa. 

 

A fala, um dos importantes meio de comunicação, também é comprometida. A fala é um 

reflexo da unicidade holística do ser, portanto como o idoso freqüentemente apresenta uma 

imagem negativa dos processos de transformação em que está inserido, a sua dinâmica 

vocal refletirá o estado em que se encontra. 

 

 

2.1.1 - Comunicação: características dos idosos; implicações no bem-estar e nas relações 

com os outros. 

 

 

A comunicação na velhice é determinada por um processo sócio-cultural, marcado pelo 

afastamento do homem do sistema produtivo e também por um processo de deterioração 

biológica, característico da última fase de vida. 

 

A comunicação é um processo de percepção, transmissão e interpretação de informações 

verbais, como a fala e a escrita e, não verbais, como o gesto, a mímica facial e a postura 

corporal. 

 

A expressão corporal é resultante das nossas emoções, por isso torna-se impossível a 

dissociação do corpo e mente, assim como, corpo e voz. Em relação ao idoso, com as 
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transformações orgânicas, sociais, psicológicas que passam a coabitar a sua pessoa, podem 

surgir sentimentos de rejeição, de impotência ante as circunstâncias existenciais que são 

exteriorizadas, também, através da dinâmica vocal. 

 

Algumas aptidões, como as ligadas à linguagem: vocabulário e a conversação podem-se 

manter intactas até a idade avançada. Já outras, como a compreensão de assuntos 

lingüísticos complexos, bem como a retenção de informações pode apresentar um evidente 

declínio. 

 

O indivíduo, ao envelhecer, recebe uma grande carga de conflitos existenciais e, se não 

receber informações quanto aos cuidados que deverá ter, principalmente, através da 

conscientização da necessidade de canalizar as suas aflições, seus “males”, para fora do 

corpo; sofrerá muito mais, ao somatizar e potencializar as reações psíquicas e orgânicas, 

desenvolvendo áreas de tensão corporal, com repercussão na laringe, por exemplo, ao 

“engolir” as respostas e palavras, manifestadas em alterações vocais. 

 

As alterações que freqüentemente surgem com o progredir da idade,quer no sistema 

auditivo, quer no sistema óptico, ou mesmo nas condições gerais do indivíduo poderão 

acarretar inadequações do processo comunicativo. As mudanças visuais e auditivas são as 

que mais influenciam a comunicação.Além das habilidades sensoriais é igualmente 

importante que o receptor da mensagem possua ainda a capacidade de manter e/ou 

recuperar informação, isto é, que possua aprendizagem e memória. 

 

 

2.1.2 - O sentido da fala e da audição. 

 

 

De acordo com Brito Filho (1999:19), “... a voz já não reivindica, não tem mais status 

social, não opera uma condição de autonomia e poder, mas sim, de submissão orgânica e 

social, tornando-se débil, sem vigor, enfraquecida, trêmula”.   
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A voz, refletida nas palavras pronunciadas, lidas, escritas e cantadas, demonstra riqueza 

emocional em seu tom e, freqüentemente os sentimentos, muitas vezes latentes, afloram e 

traçam o perfil de uma imagem vocal baseada em padrões culturais adquiridos ao longo de 

sua existência. 

 

Acredita-se que somente ao incutir no idoso a certeza de que seu corpo e voz podem 

manifestar e realizar muitas coisas é que o mesmo terá consciência do seu valor nessa fase 

de existência, principalmente, através da socialização de suas experiências ao longo da 

vida como um elemento de difundir o conhecimento prático às gerações recentes. 

 

A redução da capacidade de ouvir, muito comum na população idosa, chama-se 

presbiacusia. De acordo com Brito Filho (1999:21), “a impossibilidade em poder utilizar a 

audição gera um sentimento de incapacidade e de frustração devido à importância e papel 

social que ela ocupa em sua vida”. 

 

 

2.1.3 – O sentido da visão 

 

 

Outro sentido comprometido com o envelhecimento é a visão, freqüentemente ocorre uma 

dificuldade em visualizar de perto objetos mais próximos que 33 centímetros. 

 

A presbiopia, resultante do envelhecimento orgânico, inicia-se a partir dos 40 e 50 anos de 

idade. É bem verdade que outras alterações visuais surgem também na idade mais 

avançada, como catarata, glaucoma, no entanto, são de origem patológica.  

 

A redução da acuidade visual é uma das mais freqüentes alterações resultantes da 

senescência, e que também poderá afetar a comunicação na medida em que diminui a 

percepção de sinais não verbais (expressão facial, o contato com os olhos, a postura 

corporal), interferindo assim na recepção e compreensão orais das mensagens, que por sua 

vez irão refletir na relação familiar, social e, também com os profissionais de saúde. Por 

isso deve-se ter em mente a observância do uso de lentes corretoras e se as mesmas suprem 

a deficiência visual apresentada. 
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É evidente que o indivíduo idoso, portador de deficiência visual, apresenta limitação 

também no universo da comunicação e, com o decorrer do tempo, pode levar a um quadro 

depressivo onde o indivíduo pouco fala, sua voz se torna fraca, trêmula e por vezes, torna-

se anti-social, isto é, isola-se do convívio familiar – social e obstrui os canais de 

comunicação. 

 

Assim, a percepção e integração da fala com os outros sentidos são de vital importância 

para que o processo de comunicação obtenha sucesso. A boca é o principal canal de 

comunicação do cérebro, mas os olhos são os principais canais de comunicação do 

“coração”, porque expressam e captam sentimentos, emoções e quando há falha nesses ou 

em qualquer outro dos sentidos a comunicação não se processa com sucesso. 

 

 

2.1.4 – A memória e a comunicação. 

 

 

A memória é uma importante função cognitiva no processo de comunicação. Resgata e traz 

a nível consciente a informação codificada e armazenada. A memória e a aprendizagem 

permitem que a informação seja processada, armazenada e resgatada quando necessária.  

 

Ocorre a aprendizagem quando um indivíduo é capaz de recuperar informação, guardada 

na sua memória. Mas para que o processo de memória seja ativado é necessário que a 

informação chegue pelos canais sensoriais à memória sensorial. Posteriormente ela é 

organizada e mantida por alguns segundos na memória primária ou memória de trabalho, 

que em seguida passa para a memória secundária.  

 

Acontece que as pessoas de mais idade tornam-se mais distraídas e apresentam menor 

capacidade de concentrar a sua atenção no material a ser processado, o que faz com que 

eles levem mais tempo para processar uma nova informação e, transferi-la para a memória 

secundária. 

 



 46

A senescência não acarreta necessariamente déficits de memória, no entanto podem surgir 

algumas dificuldades em lidar com o estímulo verbal e escrito, tanto na manipulação, 

quanto na retenção das informações. 

 

 O indivíduo mais velho pode apresentar problemas na absorção de uma grande quantidade 

de informação, o que pode requerer a repetição das mesmas e conseqüentemente, maior 

tempo para absorvê-las. 

 

Há de se considerar ainda a freqüência da ocorrência de quadros demências na população 

idosa, caracterizados por uma deterioração das funções cognitivas, principalmente a 

linguagem e a memória, interferindo no processo de comunicação. 

 

Assim, deve-se estar atento a estas particularidades que acompanham o processo do 

envelhecimento, para que se possa realizar uma comunicação apropriada, através de 

técnicas e estratégias que aumentem a sua efetividade. 

 

Observa-se que muito dos problemas surgidos no relacionamento com o idoso, seja no 

ambiente familiar, clínico (médico) ou social poderiam ser evitados ou mesmo, 

minimizados se algumas orientações ou estratégias conversacionais fossem observadas 

pelo cuidador. 

  

Medidas simples e operacionais, como saber ouvir, dispensar maior atenção, falar clara e 

pausadamente numa linguagem accessível, demonstrar carinho, afeição, zelo e cuidado 

com as minúcias e particularidades do contexto psicológico de cada idoso, além de 

esclarecer questões pouco conhecidas e, às vezes fora do alcance da compreensão 

cognitiva do mesmo. Ações neste sentido tendem a proporcionar um maior bem-estar 

geral, um maior entrosamento na relação cuidador-idoso, o que predispõe a um 

distensionamento e ao afloramento de questões e situações íntimas, do âmago d’alma do 

idoso, tornando os laços de amizade, compreensão, entendimento e apoio muito mais 

consistentes e vigorosos para a transmissão e recepção de informações vitais à promoção 

da saúde. 

 

Sonnenmoser (2005) em seu artigo, “As cores do tempo”, faz um estudo comparativo de 

aprendizagem entre um jovem neto de 16 anos e a sua avó septuagenária. Ambos 
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freqüentavam um curso de espanhol para adultos e cada um observava as suas próprias 

dificuldades e facilidades, ou vantagens e desvantagens da sua idade. O jovem queixava-se 

da sua intempestuosidade, em falar e agir sem pensar, mas tal situação não ocorria com a 

sua avó, com as pessoas de mais idade por conta da sua experiência de vida, que as 

tornavam mais comedidas e pensantes. Já a sua avó se encantava com a rapidez e 

facilidade com que o neto assimilava as coisas novas, o oposto dela. 

 

De fato cada fase da vida tem as suas particularidades, e com o avançar da idade, na 

velhice, as funções mentais tendem a se tornar mais lentas. Assim, a percepção de sons, 

imagens, odores já não se dá de maneira rápida, bem como a sua memória tem a sua 

capacidade diminuída em reter novas informações e, o nível de concentração e atenção 

também pode diminuir. 

 

Mas as perspectivas são animadoras no que se refere aos mecanismos de compensação que 

o cérebro envelhecido desenvolve para suprir essas deficiências, ao lançar mão do seu 

saber e da sua experiência. Nessa tentativa de compensar, o cérebro mobiliza regiões, que 

na juventude eram utilizadas para outras tarefas. 

 

Sonnenmoser (2005) cita a pesquisa sobre as capacidades cognitivas dos idosos, 

desenvolvida por Michael Falkenstein, neurocientista do Instituto da Universidade de 

Dortmund, onde ficou evidenciado que as pessoas mais velhas aprendem muito mais com 

os seus próprios erros. No entanto, isso não significaria que a reação ao erro é menor, eles 

apenas levariam um tempo mais longo antes de partirem para a tarefa seguinte. Segundo o 

autor, o que pareceria uma desvantagem, passa a ser uma vantagem porque os mais velhos 

por agir desta maneira cometeriam menos erros, comparativamente aos jovens. 

 

Neurologistas do Centro de Neurologia Cognitiva e da Doença de Alzheimer da 

Universidade Northwestern, em Chicago testaram 50 pessoas com idade compreendida 

entre 27 e 78 anos através da realização de exame de ressonância nuclear magnética para 

avaliar a área da compreensão e processamento da linguagem verbal. Os velhos se 

mostraram tão capazes quanto os jovens; mesmo tendo apresentado regiões cerebrais 

(lobos frontal e temporal esquerdo) com menor atividade, entretanto houve compensação 

nas áreas responsáveis pela atenção.  
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Darten Gitelman, chefe desse estudo, admite que “o cérebro não é um órgão estático; o 

cérebro, de acordo com a idade, passa a desempenhar de maneira diferente as mesmas 

tarefas; possui uma extrema flexibilidade”. 

 

Ulman Lindenberger, geróntologo e Diretor do Departamento de Psicologia do 

Desenvolvimentodo Instituto Max Planck de Pesquisa Educacional, em Berlim, em 

entrevista a Sonnenmoser (2005), afirma que as pessoas envelhecem de modos diferentes, 

nem todas as capacidades cognitivas declinam na velhice, a prática regular de esportes 

produz efeito positivo, o exercício em algo de novo, quer seja físico ou mental proporciona 

satisfação pessoal por observar o seu crescente nível de habilidades e conhecimentos. 

Adianta ainda, que se faz necessário aceitar que haverá perdas e aprender que não será 

possível compensá-las todas com atividades. 

 

A velhice, como qualquer outra fase da vida, requer uma comunicação apropriada para que 

possa haver interação social e absorção de novas informações, que por sua vez refletirão na 

sua saúde física e mental. As pessoas mais velhas muitas vezes necessitam de uma atenção 

especial e tolerância por parte das pessoas que as rodeiam, seja a nível familiar ou médico 

e, aí se incluí o saber ouvir, o aprender a ser compassivo e acima de tudo, olhá-las com os 

olhos do coração. 

 

 

2.2 – A importância da informação 

 

 

Estudos sobre modernas abordagens ao planejamento, gestão e, principalmente marketing 

dos serviços e produtos dos sistemas de informações, demonstram que há falhas nestes 

sistemas e que se deve buscar a sua inserção na sociedade atual pós-industrial, pós-

moderna e de conhecimento intensivo.  

 

Consideram-se sistemas de informação aqueles que genericamente têm por objetivo a 

realização dos processos amplos de comunicação. Autores vão mais além e incluem os 

sistemas de comunicação de massa, redes de comunicação de dados, redes virtuais e 

outros, como os sistemas de recuperação da informação neste contexto. Esses sistemas que 
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têm origem remota nas bibliotecas da Babilônia (em terracota), de Pérgamo (em 

pergaminho) e de Alexandria (em papiro) sofreram grandes mudanças e transformações até 

os tempos atuais com os registros em base de dados de forma magnética, ultracompacta, 

em volume e quantidade incríveis além de uma velocidade de acesso e transferência, a 

todos os rincões do mundo, inimagináveis até pouco tempo. 

 

A informação vem explodindo de uma forma intensa desde o século XVII com o advento 

da revolução científica acompanhada das publicações científicas periódicas e que os 

sistemas de informação, necessariamente sociais, construídos pelo homem e para o 

homem, com o propósito de organizar a crescente massa de informação. Esses sistemas de 

informação, artificialmente construídos pelo homem, vêm apresentando falhas quanto ao 

volume de informações e, já se mostra perto do seu limite de saturação, necessitando de 

uma nova mudança tecnológica. Estima-se que a partição de sistemas de informações em 

sistemas menores seria uma condição adequada para a manutenção do sistema social e sua 

melhor divulgação.  

 

Vários autores vêm apontando que o termo informação vem sendo utilizado em larga 

escala, de uma forma generalizada a partir dos anos 50, fazendo parte inclusive do 

cotidiano das pessoas, como forma de expressar notícias, novidades, conhecimentos e até 

mesmo sugestões e dicas.  

 

Sagan (1997) retrata numa única frase a importância da informação quando faz a seguinte 

comparação: informação e alimento (incluindo o ar que se respira) são condições vitais 

para a sobrevivência humana. De fato a informação é necessária e indispensável a qualquer 

atividade a ser realizada pelo homem, constituindo-se assim numa poderosa força. 

 

O termo informação tem sua origem no latim informare que significa criar, por em forma, 

uma idéia que é colocada em forma. 

 

Alguns autores ao analisar os usos e contextos da palavra informação, a noção primária 

inserida no termo, concluíram que a idéia básica, comum a todos os usos da informação é a 

noção de estruturas que são alteradas, isto é, através da informação é possível transformar 

estrutura. Neste caso, a estrutura da imagem que um determinado organismo tem de si e do 
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mundo é construída por meio de uma série de informações, muitas vezes de uma 

complexidade crescente. 

 

Ao considerar que a informação tem o poder de alterar, transformar estruturas, por 

conseguinte, ela é uma força poderosa capaz de transformar o homem. Há uma relação 

direta entre uma mensagem, um canal de informação e o usuário, assim como não se pode 

pensar em informação sem comunicação e, vice-versa. 

 

Para a compreensão da natureza da velhice do processo de informação e da educação 

voltada à velhice, Moody, 1976 (apud Neri, 2004) estabeleceu quatro tipos de modelos 

educacionais: 

 

• 1º tipo - o modelo da rejeição. 

Este se fundamenta numa visão negativa da velhice. Destaca a rejeição, a 

marginalização a que o idoso é submetido pela sociedade. A velhice é considerada 

como estigma social sem nenhuma perspectiva de futuro, desenvolvimento pessoal. 

A educação destinada aos idosos é vista como custo social desnecessário, vez que 

esses indivíduos são considerados como inúteis, dependentes, improdutivos, como 

verdadeiros párias sociais. 

 

• 2º tipo - o modelo de serviços sociais. 

Este relaciona educação à idéia de justiça social. Os serviços sociais educativos para 

os idosos são como um “lenitivo” traduzido como entretenimento, lazer, contatos 

sociais para um público marginalizado, passivo, sem rumo certo a seguir e sem 

nenhuma possibilidade de progresso. Não são respeitados os interesses dos idosos, 

por conseguinte não se investe numa pedagogia adequada porque se pressupõe que 

eles não mais se desenvolvem, isto é, são elementos passivos no processo. 

 

• 3º tipo – o modelo de participação e atividade. 

Este contrariamente aos modelos anteriores, rejeita a segregação e a passividade e 

destaca os programas educacionais com os idosos e para os idosos, como uma forma 

de manter as suas habilidades e experiências. Desta forma eles podem participar 

ativamente através da emissão de opiniões, sugestões e com o próprio trabalho. 

Espera-se um engajamento social. 
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• 4º tipo – o modelo da auto-realização (self) e de educação permanente. 

Acredita-se que os comportamentos sociais e os comportamentos dos idosos 

conduzem a atitudes de auto-afirmação e de auto-realização em qualquer fase da vida 

em que se encontrem. Assim, a educação tem um importante papel na manutenção de 

níveis normais de funcionamento e desenvolvimento dos idosos. Através da atividade 

produtiva dos idosos educandos, estimula-se uma atitude social, positiva, pró-ativa, 

autônoma, independente e responsável. A aprendizagem não é pontual e sim contínua 

e acumulativa tornando o processo educacional do idoso permanente. 

 

 

2.2.1 – A importância da informação na área da saúde 

 

 

Em relação aos idosos, dado às suas particularidades próprias dessa faixa etária, torna-se 

importante o informar e o ser informado das novas técnicas, condições de atendimento, 

medidas preventivas e novos procedimentos no afã de se buscar cura ou alívio às 

enfermidades, como também e principalmente, fazer com que o idoso se veja como co-

responsável pelo seu próprio estado geral de saúde. 

 

A informação levada aos idosos requer uma adequada caracterização da comunicação, haja 

vista suas particularidades. Em toda a comunicação deve-se tomar cuidado para evitar os 

chamados ruídos da comunicação. Estes ruídos podem ser originados em qualquer fase da 

comunicação, isto é, desde o emissor, transmissor, canal, até chegar ao destinatário. Faz-se 

necessário uma atenção maior no preparo e no design da informação para que não haja 

elementos de dubiedade, múltipla interpretação ou até, faltem elementos importantes para a 

real compreensão da mensagem que se deseja transmitir. 

 

O conceito de Promoção em Saúde vem sendo abordado desde a década de 40, no entanto 

na década de 60 houve um estímulo à prevenção de doenças através da disseminação da 

necessidade de se adquirir hábitos saudáveis. Nos anos de 1970 surge o Informe Lalonde, 

um exponencial importante na Promoção da Saúde, que define quatro importantes áreas no 

âmbito da saúde: biologia humana, estilo de vida, meio ambiente e organização da atenção 

primária à saúde. Ainda na década de 70, a OMS enfatiza a necessidade da atenção 

primária à saúde. 
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Em 1986, com a carta de Ottawa, surge o conceito de Promoção de Saúde como sendo, “o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”. (OMS, 1986 apud 

Buss, 2000). Várias recomendações, direcionadas aos problemas de saúde, foram 

enfatizadas, como: a necessidade de se promover educação quanto aos problemas de saúde 

dominantes e os meios para prevení-los e controlá-los; promover nutrição adequada; 

condições de abastecimento de água e saneamento básico, adequados; cuidados com a 

população materno-infantil; profilaxia e controle de doenças endêmicas; oferta de 

medicamentos básicos e tratamento adequado de doenças comuns e acidentes.  Assim, 

pretendia-se que a atenção à saúde ultrapassasse as fronteiras das unidades de saúde e se 

infiltrasse na comunidade, nas escolas, nos estabelecimentos, na vida de cada um.  

 

No caso do envelhecimento populacional emerge uma nova situação com aumento da 

morbidade e enfermidades crônico-degenerativas. Os fatores de risco que predispõem a 

esse quadro estão muitas vezes relacionados ao estilo de vida individual, aos riscos 

decorrentes do ambiente de trabalho, assim como aqueles decorrentes do meio ambiente. 

Sendo assim, é extremamente importante capacitar às pessoas, para que ao longo de sua 

vida possam se preparar para as diversas fases da existência, inclusive o enfrentamento das 

enfermidades crônicas e das causas externas que possam afetar a saúde, como alerta Buss 

et al. (2000). 

 

A exemplo de outros países, a Austrália, vem investindo na educação voltada para saúde 

desde a tenra infância, com a adoção de hábitos saudáveis, de maneira que os indivíduos ao 

atingirem a longevidade possam usufruir um envelhecimento com melhores condições de 

saúde. 

 

As informações inerentes à saúde, quando bem transmitidas e assimiladas terão uma 

repercussão bastante favorável no estado geral de saúde do destinatário, principalmente no 

dos idosos, notando-se um efeito sinergético evidente através da observação do seu andar, 

da sua expressão fisionômica, da sua postura corporal, do seu comportamento grupal 

(enquanto participante das oficinas) e, até mesmo no seu comportamento familiar. Estas 

observações foram notadas pela responsável por este estudo acadêmico, assim como, 

alguns casos foram relatados pelos próprios membros participantes das oficinas. 
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2.3 – O envelhecimento bem sucedido: comunicação efetiva 

 

 

A comunicação envolve partilhas de: pensamentos, informações, desejos, idéias, do falar e 

do ouvir, do escutar e de ser escutado pelo outro com quem mantemos alguma 

particularidade comum. 

 

A comunicação é essencial porque se origina dos esforços em satisfazer nossas 

necessidades de ordem, física, social e emocional. Cabe ao homem, como animal gregário 

e social em essência, interagir com outros indivíduos como meio de sobrevivência e 

proteção. 

 

A comunicação realizada através da linguagem falada proporciona ao homem buscar novas 

experiências, conhecimentos e relacionamentos interpessoais. No entanto, para que se 

adquira e mantenha a linguagem falada através da utilização da voz se faz necessário uma 

adequada audição; ouvir a linguagem por certo período é indispensável para que se possa 

utilizá-la. Além do mais, no tocante à segurança pessoal, para se proteger contra os perigos 

é necessária uma boa audição, que permite, dentre outros benefícios, localizar fontes 

sonoras à distância. 

 

A pressão social impõe que o indivíduo seja bem sucedido, inclusive na compreensão da 

mensagem, entretanto em virtude do declínio das funções presente na maior parte dos 

idosos, tal compreensão não se dá da forma desejada e esperada. Por não ouvir bem as 

pessoas, o indivíduo poderá desenvolver desconfiança, desinteresse por atividades sociais e 

freqüentemente os familiares referem que o mesmo apresenta desorientação, confusão 

mental, distração e se transforma em pessoa zangada, resmungona e sem comunicação. Por 

falta de informação ou mesmo desinteresse da família, o idoso deixa de ser devidamente 

avaliado, o que contribui para potencializar ainda mais os conflitos presentes nessa faixa 

etária.  

 

Em concordância com Brito Filho (1999) no tocante às condições necessárias para que o 

idoso possa desempenhar o seu papel de ouvinte e falante ativo no processo da 
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comunicação, é necessário que algumas condições sejam observadas, tais como: atenção à 

mensagem, boa intensidade para ouvir (sem competir com o ruído ambiental), 

comunicação através de linguagem simples com um ritmo e velocidade adequada das 

palavras, pausas e entonações que facilitem a memorização do conteúdo da mensagem pelo 

mecanismo de associação, articulação e pronúncia com clareza, de tal forma que a 

comunicação se transforme num processo efetivo e prazeroso. Evidentemente para se 

chegar a esse processo há que demandar tempo de treinamento e muita persuasão, além de 

tolerância por parte do idoso quanto do cuidador especialista e do familiar. 

 

Atualmente destaca-se grande atenção à particularidade e pessoalidade no processo de 

comunicação de uma forma geral e principalmente com o idoso, o que vem a dar uma 

maior eficácia nos resultados finais. Este novo enfoque no processo de comunicação é 

denominado de “peoplistic”, ou seja, “pessoalista”, isto é, a comunicação voltada para a 

pessoa, no seu sentido holístico. 

 

Um comunicador pessoalista cria uma atmosfera amigável em que todos se comunicam 

rapidamente e de maneira envolvente. Nestas condições toca-se o coração, a mente e a 

emoção. (Chowdhury, 2003). 

 

A Internet e a Intranet são sistemas de comunicação de massa efetivos e em tempo real (on 

line), mas é preciso, no seu uso para transmitir informações, principalmente aos idosos, 

perceber a arte da comunicação e o seu meio, haja vista que a Internet não se comunica 

com as pessoas, mas as pessoas comunicam-se com outras pessoas. Assim, as nets ou webs 

(redes) são apenas um meio e não garantem, por si mesmas, a efetivação da comunicação 

pretendida. Por outro lado, os sistemas de Internet e Intranet incentivam a transmissão 

tanto de boas como de más notícias em todos os níveis, públicos e horários.  

 

Para que ocorra um envelhecimento bem sucedido é necessário dentre outras coisas, que se 

invista na importância da adesão de práticas saudáveis (alimentação, atividades físicas, 

etc.) desde a tenra infância. Ao longo desta dissertação tratamos de diversos aspectos do 

envelhecimento bem sucedido, sendo este, resultante de diversas variáveis envolvidas, as 

quais poderão ser classificadas em dois grandes grupos: variáveis endógenas e exógenas. 
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 As primeiras referem-se àquelas características genéticas do próprio indivíduo 

transmitidas por seus ancestrais. Elas se refletem no envelhecimento através ou não da 

ocorrência de determinados tipos de patologias, as quais poderão ser detectadas 

previamente, minimizadas ou postergadas. Estudos recentes, como os das Células -Tronco 

estão em avançado estágio, de maneira que venham a contribuir para a saúde do indivíduo. 

 

As últimas, as exógenas, advindas das condições sócio-culturais ambientais podem e 

devem ser lapidadas através de práticas que conduzirão ao envelhecimento bem sucedido. 

É evidente que os resultados dessas práticas vão depender também da interação e da 

comunicação entre idoso – facilitador e da própria motivação do idoso, ao ressaltar a sua 

co-responsabilidade no seu processo de envelhecimento. 

 

Daí conclui-se que envelhecimento bem sucedido é aquele onde coração, mente e emoções 

do idoso estão em perfeita sintonia com suas demais condições fisiológicas de tal forma 

que o idoso sinta-se integrado, útil, necessário ao convívio dos grupos sociais dos quais é 

membro integrante, participativo e ativo. 

 

De acordo com Neri (2004), a velhice bem sucedida é aquela onde os idosos apresentam-se 

independentes, envolvidos com a sua vida pessoal, familiar e social; permanecem 

produtivos e conservam o seu papel social.  

 

Define-se a velhice bem sucedida como sendo uma condição na qual há ausência de 

doenças físicas e mentais crônicas e de incapacidades funcionais, além de ausência 

também de fatores de risco, como tabagismo, obesidade, hipertensão; há um envolvimento 

ativo com a vida. (Neri, 2004). 

 

É bem verdade que poucas são as pessoas que se enquadram nesse conceito por conta da 

sua herança genética, dos seus hábitos de vida, da sua condição sócio-econômica que 

influenciam o seu envelhecimento e a sua velhice. Entretanto, a velhice bem sucedida, de 

uma forma mais abrangente seria aquela onde os idosos seriam capazes de viver bem a sua 

velhice, com as capacidades que possuem. Mesmo na presença de doenças, controladas, 

pode-se ter uma boa velhice, desde que se faça uso de estratégias de aceitação, 

compensação e otimização da sua atual condição. Assim, entende-se que a educação 
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voltada para os idosos possui um caráter transformador, na medida em que contribui para 

um bem-estar e um engajamento social, dentre outros fatores. 

 

Os estudiosos dos processos que envolvem o envelhecimento bem sucedido preconizam o 

envolvimento social, o estilo de vida saudável (Rowe e Kahn, 1998), o estabelecimento de 

metas a serem atingidas, crer na capacidade de gerir a sua própria vida e ser capaz de 

investir no aperfeiçoamento da saúde, além da capacidade cognitiva e das relações sociais 

(Baltes e Mayer, 1999). Estas são facetas importantes, antecessoras que predispõem e 

conduzem a uma boa velhice. 

 

Em concordância com os resultados das pesquisas sobre o processo do envelhecer, 

observa-se na prática que as atitudes comportamentais, como as relações sociais, o viver 

em busca de sonhos, metas e o investimento na própria saúde, através de hábitos saudáveis 

influenciam de sobremaneira o envelhecimento. 

 

O envelhecimento populacional é um fato comprovado mundialmente, embora em 

diferentes intensidades e velocidades e, por isso deve-se investir em políticas públicas, com 

foco na pessoa, isto é, no cidadão, de modo que o envelhecimento, de uma maneira geral, 

possa ocorrer com qualidade e, com o mínimo de complicações de saúde. Portanto são 

condições próprias dos indivíduos bem sucedidos ao envelhecer a conservação da 

autonomia e de suas capacidades física, psicológica, social, econômica e afetiva. (Sayeg, 

1998). 

 

O ideal para as pessoas que ingressassem no processo de envelhecimento seria a utilização 

oportuna de meios de promoção, prevenção, recuperação e de reabilitação da sua saúde, de 

tal forma que pudessem usufruir melhores condições. 

 

As ações governamentais a curto, médio e longo prazo deverão implementar as políticas 

públicas relativas ao bem-estar dos idosos, em função do novo cenário populacional que 

ora se descortina, de tal forma que se promovam investimentos formais e informais para 

minorar a situação, não só contemplando investimentos na organização de redes 

assistenciais e na modernização da gestão de serviços geriátricos e gerontológicos, bem 

como investindo fortemente em programas específicos de educação em saúde. Através 

desta, conscientizar as populações-alvo das várias idades, com o objetivo de buscar a 
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participação popular através do autocuidado. Vale ressaltar que o enfoque da necessidade 

do autocuidado não exime a responsabilidade governamental de atender as necessidades 

em saúde. O programa de incentivo ao autocuidado mantém relação e complementa outros, 

atualmente em desenvolvimento, tais como o médico de família, da assistência ou de 

cuidados domiciliares ou de agentes comunitários. 

 

De acordo com Sayeg, 1998, o conceito mais abrangente de autocuidado envolve aspectos 

importantes quanto às suas inter-relações, fatores intervenientes, benefícios e riscos 

potenciais. Para ele, o propósito maior das políticas públicas é o de manter, tanto quanto 

possível o idoso, como um cidadão-ativo, participativo, produtivo e afetivo, o que requer, 

dentre outras condições, ampla informação sobre os meios primários e os instrumentos 

disponíveis para a preservação da saúde pessoal, familiar e até da comunidade. Assim, 

como cidadão dotado de informação poderia influenciar favoravelmente junto aos seus 

familiares e vizinhos idosos, orientando-os. 

 

Observa-se que o autocuidado tem como alicerce o conhecimento sobre saúde e o 

fortalecimento de se adotar atitudes (estilos de vida) que possam evitar o aparecimento de 

doenças resultantes de fatores ambientais, externos. O idoso deverá manter interesse pela 

vida, em aprender novas vocações, a desempenhar papéis nas áreas social, cultural 

políticas, dentre outras. 

 

Várias condições contribuem para o autocuidado conforme Sayeg (1998) esquematizou na 

figura 2.3.1, a seguir. 

 

Entre os cuidados, o auto-exame é primordial, assim como a conseqüente auto-avaliação, 

no que se refere às iatrogenias autoprovocadas. A auto-estima é também essencial para o 

idoso, uma vez que concorre para a prevenção de riscos evitáveis, através da adoção de um 

estilo de vida saudável, favorecendo-lhe a autopreservação e a autoconfiança, em 

contradição a autonegligência e ao isolamento. 
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Figura 2.3.1 – Condições para o autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sayeg M. A. 1998. Envelhecimento bem sucedido e o autocuidado: algumas reflexões. 

 

Para se manter responsável pela sua saúde faz-se necessário que o idoso possua um acervo 

de conhecimentos básicos, atualizados e ampliados, através de programas de educação em 

saúde que deverão ser periodicamente reforçados; orientando-os também para a 

conscientização dos seus limites de conhecimentos, assim evitando protelar a procura do 

serviço médico-profissional, quando se fizer necessário. Esse conjunto de conhecimentos 

básicos é normalmente adquirido pelos processos educacionais. 

 

A educação em saúde, principalmente no tocante ao envelhecimento, é de suma 

importância. Não basta apenas tratar sobre temas que freqüentemente acometem os 

indivíduos idosos, tais como, doenças de coluna, doenças cardíacas, artrite ou reumatismo, 

diabetes, depressão, dentre outras, mas também motivá-los para a adesão do tratamento 

eficaz de patologias crônicas, que por ventura sejam portadores. Isto pode ser traduzido 

numa medicina mais humanística, onde o médico se permite tratar o paciente com carinho, 

amor e companhia, do mesmo modo que o paciente seja mais ouvido, como também os 

tratamentos sejam cada vez mais específicos em busca de uma melhor qualidade de vida. 

 

A educação em saúde deve estar sempre voltada para a saúde holística do indivíduo em 

todas as suas fases do seu desenvolvimento e, principalmente na velhice. Ela, como as 

Autopreservação

Autoconfiança
Auto-segurança

Autocuidado

Auto-exame
Automedicação

Autodeterminação

Auto-estima
Auto-imagem
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demais fases, também tem o seu brilho e importância, por isso há de se reforçar esses 

aspectos para que se desmistifique essa fase da vida, também tão bela.  

 

O que se procura é que os programas educacionais, voltados aos idosos, proporcionem uma 

maior e mais intensa relação com as outras pessoas das demais gerações com que eles 

convivem, assim como, lhes dêem capacidade de exigir seus direitos e a autonomia de 

pensamento como membros ativos e úteis da sociedade. Para tanto, segundo Neri, 2004, 

deve-se levar em conta o conjunto dos seguintes pressupostos: 

 

• Os planos de educação e formação para idosos constituem uma nova invenção social, 

política, econômica e cultural; 

• O conceito de educação permanente prevê que educação e aprendizagem são contínuas 

e acumulativas; 

• A educação para idosos necessita de uma mudança comportamental da própria 

clientela; 

• Deve considerar não só a difusão do conhecimento, mas ainda o desenvolvimento 

comunitário da sociedade com a participação ativa dos próprios idosos; 

• Deve ser realizada com, para e pelos idosos, assim, potencializando a sua participação; 

• Deve ser criada uma metodologia própria às características da clientela, considerando-

se aspectos cognitivos, afetivos, sócio-culturais e ambientais; 

• A educação voltada ao idoso deve visar, no mínimo, o incremento dos saberes e do 

conhecimento teórico, assim como os saberes práticos, o aprender e seguir aprendendo, de 

modo a possibilitar o seu contínuo crescimento nos saberes, nas relações e na participação 

dos diversos conjuntos de que é membro participativo. 

 

A presença da família é indispensável durante todo o processo de humanização; o idoso 

passa a ser cuidado, ao invés de ser tratado e o seu equilíbrio emocional é elemento 

indispensável. Uma técnica que pode ser desenvolvida é a do “doutores da alegria” 

aplicada aos idosos. Esta já vem sendo aplicada às crianças, aqui no Brasil, portadoras de 

sérios problemas de saúde. Estes grupos de alegria desenvolvem laços afetivos apoiados na 

crença de que o emocional influencia muito no tratamento, assim como estar feliz e bem 

disposto é um fator de medicação no combate às doenças. Outra participação valiosa 

nesses grupos é a dos voluntários. 
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Capítulo 3 – Estudo empírico 

 

 

Introdução 

 

 

Nesta fase deste estudo estão focalizados objetivos, metodologia e o estudo piloto que 

antecedeu e direcionou à pesquisa propriamente dita e a realização das oficinas, objetivo 

último desta dissertação. 

 

 

3.1. - Objetivos e metodologia da investigação 

 

 

O objetivo principal deste estudo é desenvolver e testar métodos para transmitir 

informações sobre saúde a pessoas idosas, num contexto de unidades de saúde, utilizando o 

tempo de espera ocioso. Desta forma, pretende-se promover a qualidade de vida e bem-

estar dos idosos de duas formas: aumentando os seus conhecimentos em temas que 

favorecem o envelhecimento bem sucedido e, transformando o tempo de espera ocioso e 

cansativo, em um outro, produtivo e interativo. Esta é, ainda, uma forma de melhorar a 

qualidade do serviço de saúde prestada às pessoas idosas. 

  

As informações foram colhidas por meio de questionário semi-estruturado, consistindo de 

questionamentos diretos com o propósito de levantar os desejos dos pacientes, em 

aproveitar ou não o seu atual tempo de espera. 

 

 

3.1.1 - Enquadramento do estudo 

 

 

Os problemas de saúde que ocorrem mais freqüentemente na velhice são aqueles 

decorrentes de enfermidades crônico-degenerativas, além daqueles relacionados com 

comportamentos individuais, modos de vida ou riscos existentes em local de trabalho e no 

meio ambiente. 
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Nesse contexto, Buss et al. (2000) preconiza a necessidade de capacitar as pessoas para que 

aprendam durante a vida, a se preparar para as diversas fases da existência, inclusive o 

enfrentamento das doenças crônicas e das causas externas que afetam a saúde.   

 

Em 1988 foi implantado no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), com o propósito de 

assegurar uma melhor e equânime assistência à saúde, a nível nacional. Assim, procurou-se 

a descentralização das ações de saúde coletiva a fim de minimizar a demanda, e 

conseqüentemente o fluxo de pacientes, às unidades especializadas de maior 

complexidade, isto é, buscou-se criar um novo modelo de atendimento médico que 

atendesse às exigências atuais da população de modo satisfatório. Nesse momento, os 

municípios componentes da organização da República Brasileira passaram a gerir 

efetivamente a assistência à saúde em suas áreas territoriais, tendo, portanto o poder de 

decisão local e, mais próximo da demanda. 

 

O objetivo maior do SUS estava concentrado, isto é, tinha seu foco na equidade e 

universalidade do atendimento e da assistência à saúde em todo o território nacional. 

Dificuldades existiam e existem devido a uma conjuntura de fatores – grandes dimensões 

territoriais, limitação de recursos financeiros, “amarras” administrativas e gerenciais do 

setor público, preparo técnico, científico e até mesmo humanitário dos profissionais de 

saúde e outros – que reduziram a eficiência e eficácia dos resultados da operacionalização 

do SUS. 

 

O atendimento primário, base de entrada para o sistema de saúde nos municípios, vem 

sendo realizado de modo mais consistente e efetivo pelo Programa de Saúde da Família 

(PSF) que tem proporcionado uma maior cobertura à assistência médica na área municipal. 

Há ainda dificuldades a serem vencidas. 

 

Essa estratégia (PSF) vem não só melhorando o acesso da população ao sistema de saúde, 

como também se têm observado uma considerável melhora na qualidade do atendimento 

oferecido e um maior grau de satisfação da população utente.    
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Devido às condições sócio-culturais dos idosos na distribuição da população brasileira, 

nota-se que a maior parcela de idosos com pouca ou nenhuma escolaridade ainda se 

ressente de informações na área da saúde, haja vista que os canais de comunicação social 

ainda não estão a alcançar esta faixa da população de uma maneira mais ampla e 

democrática, até mesmo no tocante à linguagem empregada que deve ser apropriada e 

necessária à assimilação das informações.  

 

Apesar dos esforços governamentais no âmbito da saúde pública, a procura por serviços 

médicos ainda é volumosa e, com o crescimento da população idosa, há perspectivas de 

que a atual situação tenderá a se agravar (tanto a demanda física, como financeira) por 

conta das patologias freqüentemente presentes nessa faixa etária. 

 

Em decorrência da demanda por consulta médica cada vez maior e, de um quantitativo do 

corpo médico ainda insuficiente, há uma espera longa, tanto no que diz respeito ao 

agendamento das consultas quanto à espera para o atendimento propriamente dito, no dia 

agendado, na unidade de saúde. Esta investigação prende-se a este último tipo de espera e 

como transformá-lo em um tempo educativo e agradável aos pacientes. 

 

Deste modo a comunicação (através de instrumentos educativos) dirigida aos pacientes que 

se encontram nas unidades de serviços de saúde, enquanto aguardam pelo seu atendimento 

clínico, principalmente aos idosos, torna-se um modo eficiente, prático e eficaz, como um 

novo canal para transmitir conceitos, informações e mesmo ciência, de tal forma que 

resulte em benefícios para a sua saúde e bem-estar. 

 

3.1.2 – Objetivos 

 

 

Especificamente, os objetivos deste estudo foram: 

• Desenvolver métodos para a comunicação de informação sobre saúde para pessoas 

idosas. 
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• Testar esses métodos num ambiente de unidades de saúde ao utilizar o tempo de 

espera, via de regra, ocioso. 

• Buscar promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos através de 

conhecimentos e relações sociais em suas comunidades. 

• Incentivar um envelhecimento saudável, útil e bem sucedido. 

• Buscar a melhoria da qualidade de serviços de saúde aos idosos. 

 

Secundariamente este trabalho acadêmico esteve voltado para: 

 

- Identificar fatores que revelassem a atual situação dessa faixa etária, na 

população de atendidos no Hospital das Clínicas – HC/UFPE, Recife, 

Brasil. 

 

- Promover a disseminação de conhecimentos básicos de saúde e práticas 

saudáveis através de palestras e de atividades recreativas. 

 

- Promover a interação social nesse grupo. 

 

- Desenvolver inovações aplicáveis a todas as unidades de saúde no Brasil. 

 

 

3.1.3 – Desenho da investigação 

 

 

O trabalho empírico desenvolveu-se em 2 etapas: estudo-piloto e oficinas.  

O estudo piloto permitiu recolher informação sobre os pacientes idosos, tempo de espera, 

presença de acompanhantes, disponibilidade para ocupar esse tempo e em que tipo de 

tarefas. 

 

Os pacientes foram entrevistados, enquanto esperavam pelo seu atendimento clínico nos 

vários ambulatórios do HC/UFPE e, sem dúvida, o ambulatório de clínica médica foi o 

mais concorrido seguido pelo da Cardiologia. Dos entrevistados, 40% estavam aguardando 
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as suas consultas no ambulatório de Clínica Médicas e, 20% aguardavam as suas consulta 

no ambulatório de Cardiologia, conforme o quadro a seguir (Quadro 3.1.3.1).  

 

Isso se justifica porque o Serviço de Clínica Médica apresenta, independente da faixa etária 

do paciente, uma grande procura, além de disponibilizar um corpo médico mais amplo. O 

ambulatório de Cardiologia, face às patologias que acometem freqüentemente os 

indivíduos dessa faixa etária (60 anos ou mais) também é muito procurado. 

 

Quadro 3.1.3.1 – Distribuição percentual dos pacientes idosos, com 60 anos ou mais, por 

ambulatório, HC/UFPE, Recife, Brasil, 2004. 
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Estes dados serviram de base para planear a fase seguinte, aonde foram realizadas as 

oficinas dirigidas para os idosos, segundo as diretrizes e intenções detectadas no estudo 

empírico.  

 

 

3.1.4 – O Hospital das Clínicas 

 

 

A pedra fundamental do atual Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC/UFPE) foi lançada na década de cinqüenta. Por quase vinte anos as obras do HC/UFPE 



 66

permaneceram paralisadas, em decorrência de problemas tecno-administrativos e, 

principalmente financeiros, sendo reiniciadas na década de setenta. Até 1978, as atividades do 

ensino médico eram realizadas no antigo Hospital Pedro II, localizado em bairro central do 

Recife (Coelhos), distante das demais atividades de formação dos alunos. O Hospital das 

Clínicas da UFPE tem no seu projeto uma área construída de 62.000 m² divididos em sete 

blocos e dois anexos e, foi finalmente inaugurado em 14 de setembro de 1979, ainda 

inacabado, tendo, portanto, vinte e seis anos de funcionamento. 

 

 Atualmente, o HC/UFPE está sediado no Campus Joaquim Amazonas, sendo um dos órgãos 

suplementares da Universidade Federal de Pernambuco. É diretamente subordinado à Reitoria 

para efeito de supervisão e controle administrativo. No âmbito do ensino, encontra-se 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e, no plano da assistência, integra o Sistema 

Único de Saúde no Estado-SUS. 

 

O HC/UFPE tem como função primordial apoiar o ensino da graduação e da pós-graduação 

dos Centros de Ensino da Universidade Federal de Pernambuco, em particular, do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS). Atua como hospital-escola - constituindo-se enquanto centro de 

pesquisa científica em todas as áreas médicas - e como prestador de serviços médico-

hospitalares, com atendimento ambulatorial à população do Estado de Pernambuco e da região 

Nordeste, caracterizando-se seu nível de referência e sua capacidade resolutiva nas patologias 

de alta complexidade. 

 

A capacidade instalada do hospital encontra-se discriminada na Tabela 3.1.4.1. Do ponto de 

vista da estrutura física, para a realização do atendimento, o HC/UFPE dispõe, na sua unidade 

de internação, de 370 leitos ativos, destes o SUS remunera 303 leitos. Alguns desses, 

considerados leitos de observação, são remunerados pelo SUS apenas quanto à parte de 

procedimentos.  
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Tabela 3.1.4.1 - Estrutura física e capacidade instalada do HC/UFPE em 2003 

 

Capacidade total de internação (leitos ativos) 370 leitos 

Unidades ambulatoriais 147 consultórios 

UTI 08 leitos 

Serviço de pronto atendimento 12 consultórios 

Unidade de imagens 1 unidade 

Anfiteatros 4 unidades 

Salas de aula 22 salas 

Área total construída 62.000 m2 

Fontes: 1) Coordenação de Enfermagem do HCPE em 19 de dezembro de 2003; 2) Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística (SAME) do HCPE em dezembro de 2003. 

O HC/UFPE funciona 24 horas, embora existam algumas atividades que não são realizadas 

durante todo esse tempo.  

 

O apoio ao ensino da graduação ocorre para os cursos de medicina, enfermagem, 

fisioterapia, nutrição, farmácia, terapia ocupacional e psicologia. Na pós-graduação “lato 

sensu” são oferecidas as seguintes residências: médica, de enfermagem e de nutrição, além 

da especialização em saúde mental. Na pós-graduação “stricto sensu” há cursos de 

mestrado em medicina interna, em cirurgia, em doenças infecciosas e parasitárias, em 

saúde coletiva, em neuropsiquiatria, em pediatria e em anatomia patológica, além do 

doutorado em medicina. 

 

Na classificação definida pela Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC), o HC/UFPE 

é considerado como um hospital de médio porte, em função do número de leitos. 

Entretanto, alguns estudiosos enquadram o HC/UFPE “na classe dos sistemas 

probabilísticos hipercomplexos, devido à variedade e natureza dos fatores que atuam sobre 

o hospital, tais como: entrada de pacientes, elevado número de internações, diversidade de 

agentes externos que atuam sobre o hospital”, entre outros.  
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Conforme registros do MEC (Ministério de Educação e Cultura) o HC/UFPE atende a 

todas as especialidades e subespecialidades médicas, sendo 33 especialidades oferecidas 

em nível ambulatorial. É referência em vários setores, tais como: ortopedia, gestação de 

alto risco, tratamento de obesidade mórbida, transplante de rins, fígado e pâncreas, 

tratamento de Aids e câncer. Mantém um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), no qual o 

cliente é atendido sem aprazamento e, quando necessário, é encaminhado para a 

especialidade indicada. 

 

Por sua excelência em tratamento de patologias de alta complexidade, o HC/UFPE 

constitui-se um importante centro de realização de projetos de pesquisas, desenvolvimento 

de conhecimento e formação de profissionais na área de saúde. Atualmente, são realizados 

nos laboratórios do Núcleo de Cirurgia Experimental, programas relacionados ao estudo de 

transplante de fígado, para o qual o HC/UFPE já se encontra equipado e atendendo 

pacientes que buscam esses serviços. 

 

3.2. - O estudo piloto 

 

 

A partir dos dados e das informações colhidas em relação ao direcionamento desejado 

pelos pacientes no estudo prévio, estabelecemos os objetivos e todo o planejamento para a 

investigação pretendida. 

 

 

3.2.1 – Objetivos 

 

 

Este estudo piloto destinou-se a recolher informações coerentes e consistentes sobre uma 

população amostral, com o intuito de orientar todo o andamento do estudo empírico. Estas 

informações sobre os desejos, as necessidades e/ou carências dos idosos que participaram 

desta verificação prévia serviram de base para o planejamento e toda a execução das etapas 

de realização da investigação. Para tanto buscou-se dar aos participantes um ambiente 

tranqüilo e seguro para que não houvesse fatores exógenos que mascarassem aquelas 

necessidades latentes. 
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O estudo piloto teve como objetivo avaliar a disponibilidade dos pacientes idosos do 

HC/UFPE em aproveitar o seu tempo de espera para atendimento clínico-ambulatorial, de 

maneira que esse atual tempo ocioso pudesse se transformar em um outro, produtivo, com 

repercussão benéfica para a sua saúde física e mental. Paralelamente, recolheu-se 

informação sobre as características destes pacientes. 

 

3.2.2 – Metodologia 

 

Esta investigação desenvolveu-se em duas etapas: estudo empírico e estudo piloto, sendo 

que o primeiro permitiu recolher informação sobre os pacientes idosos: dados pessoais 

(faixa etária, estado civil, procedência, tipo de ocupação atual), tempo de espera até o seu 

atendimento clínico na Unidade de Saúde, desejo de ocupar ou não esse seu tempo de 

espera, atividade desenvolvida no seu atual tempo de espera, presença de companhia ou 

não para o seu translado, da sua residência até a Unidade de Saúde. Essas informações 

foram levantadas através de um questionário aplicado em entrevista personalizada, no 

próprio local de atendimento clínico. 

 

 

3.2.2.1 – Instrumentos 

 

 

A recolha de informação foi realizada através de questionário semi-estruturado, aplicado 

pela responsável pela pesquisa, constituído por perguntas diretas, com vistas a avaliar a 

pretensão ou não dos pacientes, de aproveitar o tempo de espera, entre a chegada e o seu 

atendimento clínico nos diversos ambulatórios do HC, durante os meses de julho e agosto/ 

2004 (Anexo 1 ). 

 

3.2.2.2 – Amostra  

 

 A recolha da amostra foi efetuada buscando os locais de espera dos diversos ambulatórios,  

explicava-se sucintamente o propósito da pesquisa para todos que lá se encontrassem.  
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Como critérios de inclusão na pesquisa foram adotados os seguintes: desejo de participar 

da pesquisa, encontrar-se na faixa etária igual ou acima de 60 anos e ser paciente 

devidamente cadastrado do HC/UFPE. Entretanto foram excluídos, aqueles que 

manifestaram intenção de não participar da pesquisa, não se encontravam na faixa etária 

igual ou superior a 60 anos e, não eram pacientes cadastrados do HC/UFPE. 

 

Este estudo ainda teve o propósito de avaliar o desejo dos pacientes idosos do HC/UFPE 

em aproveitar o seu tempo de espera para atendimento clínico-ambulatorial, bem como 

promover o diálogo inicial pacientes-pesquisadora, estabelecer as condições para criar 

“espaço” para os pacientes expressarem suas idéias, sentimentos, críticas, assim como, 

iniciar um relacionamento de confiança num clima agradável e inspirador. 

 

Os pacientes que aceitavam responder ao questionário eram levados para um local mais 

calmo e isolado, onde o mesmo era aplicado por entrevista. É importante destacar que essa 

pesquisa avaliou apenas o movimento diário, ao longo de dois meses, do funcionamento 

dos vários serviços de Clínica Médica.  

 

 

3.2.2.3 – Caracterização da amostra 

 

 

A amostra neste estudo piloto é constituída por 60 pacientes do HC/UFPE, com idades 

entre os 60 e 85 anos, enquanto aguardavam o momento da sua consulta médica nos 

diversos ambulatórios de Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia, Dermatologia, 

Hematologia, Hipertensão, Quimioterapia e Acupuntura. 

 

No quadro 3.2.2.3.1 apresenta-se a distribuição da amostra por faixa etária, verificando-se 

a predominância dos idosos com idade entre os 65 e os 69 anos (35%). 
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Quadro 3.2.2.3.1 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária (%) 
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Da população dos pacientes entrevistados, 71,7% era do sexo feminino e 28,3%, do sexo 

masculino. 

 

Em relação ao seu estado civil, 51,7% dos pacientes entrevistados declararam ser casados 

(as) (formal ou informalmente), 30%, viúvos(as), 13,3% solteiros(as) e 5% divorciados.  

Quanto ao tipo de ocupação que exercia naquela ocasião, a ocupação mais freqüente foi a 

de doméstico (a) (30%) e de aposentado (a) (16%) (Quadro 3.2.2.3.2). 

 

Quadro 3.2.2.3.2 – Distribuição percentual dos entrevistados por ocupação informada 

 

Ocupação % (N=60) 

Doméstico (a) 50 

Aposentado (a) 26,7 

Outros 23,3 
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3.2.3 - Apresentação e leitura dos resultados 

 

Ao serem indagados sobre o desejo de aproveitar o tempo de espera, 85% (51) 

manifestaram a intenção de realizar alguma atividade durante esse período, 15% foram 

contrários a essa idéia.  

 

Os pacientes informaram que, na atualidade, enquanto esperam pelo seu atendimento 

clínico, 21 nada fazem, 18 conversam, nove têm o hábito de ler e, uma minoria, faz 

bordados e um percentual mínimo dorme (Quadro 3.2.3.1). 

 

Quadro 3.2.3.1– Ocupação durante o tempo de espera (%) 
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Da amostra, 56,9 % dos pacientes idosos entrevistados informaram que, em média, 

transcorriam 2 a 3 horas da sua chegada a Instituição até o seu atendimento clínico 

(Quadro 3.2.3.2). 
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Quadro 3.2.3.2 – Distribuição percentual do tempo médio de espera 
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Quanto à periodicidade informada, no que tange à procura pelos serviços médicos, os 

entrevistados indicaram que: 12, procuravam mensalmente; 12, procuravam a cada 2 

meses; 12, procuravam a cada 3 meses; 10, procuravam entre 4 meses e 1 ano; 4, 

semanalmente; 1, quinzenalmente. É bem verdade que esta busca por serviços médicos está 

na dependência, entre outras coisas, do seu estado de saúde e da menor ou maior gravidade 

da sua doença. Por exemplo, a paciente que se encontra assintomática ou não sente 

necessidade de ser assistida, realiza seus exames preventivos de Câncer Ginecológico 

anualmente; as pacientes que estão em tratamento com acupuntura, suas sessões são 

realizadas semanalmente ou quinzenalmente e, aqueles outros, que necessitam de um 

monitoramento mais vigilante, a critério médico, o seu retorno poderá ter um intervalo 

menor.  

 

Dentre as opções sugeridas como possibilidades de aproveitamento do tempo de espera 

(palestras sobre temas de saúde, filmes sobre temas de saúde e atividades recreativas), 

observou-se que: 58,8% dos pacientes responderam que seria interessante assistir a 

palestras que versassem sobre saúde, com tanto que fosse utilizado um linguajar simples e 

compreensivo; 33,3% optaram pela atividade recreativa, desta a ginástica foi a preferida 

(Quadro 3.2.3.3). 
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Quadro 3.2.3.3 – Distribuição percentual das opções de ocupação do tempo de espera 
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Ao serem questionados se estavam acompanhados, seja por questão de necessidade ou por 

desejo de companhia, 54,9% dos pacientes idosos entrevistados não estavam 

acompanhados e, 45,1% deles tinham sido acompanhados. A pesquisa não se deteve no 

motivo pelo qual estavam ou não acompanhados. 

 

3.2.4 - Discussão dos resultados e implicações 

 

Os pacientes gostariam de ocupar o tempo de espera com palestras sobre saúde e 

atividade recreativa. Os acompanhantes, em geral, também desejariam participar dessas 

atividades. O tempo de espera informado variou entre 1h e mais de 3h.  Assim, as 

atividades a serem realizadas deverão ser palestras com atividades lúdicas (resultado da 

preferência entre os idosos), que possam abranger uma população heterogênea na idade 

(inclui acompanhantes), na formação, sexo, estado de saúde e periodicidade de ida às 

consultas. 

 

De fato, a freqüência com que procuram os serviços médicos varia em função do tipo de 

tratamento que está a realizar e, conseqüentemente do seu estado de saúde. Entretanto, 

observou-se que a periodicidade mensal, bi e trimensal foram as mais freqüentes. Assim, 

as palestras não necessitam ser seqüenciais, mas cada uma delas deve ser autônoma. O 

propósito dessa abordagem é beneficiar todos os pacientes idosos que participarem das 
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palestras, independente da freqüência com que procura os serviços médicos. No entanto, 

oferece-se a oportunidade de repetir as atividades planeadas (oficinas). 

    

As atividades a serem realizadas deverão ter uma duração entre 1h e 1h30, evitando que 

os pacientes tenham de interromper a participação na palestra para ir para a consulta. As 

palestras devem ter início cedo, quando os pacientes chegam à unidade de saúde. 

 

 

3.3 – As oficinas 

 

 

Definimos por oficinas os encontros informativos e educativos, escolhidos pelos pacientes 

no estudo piloto, em forma de palestras, cujos temas versaram sobre saúde (Saúde Bucal, 

Prevenção de quedas e Estímulo à prática de atividades físicas). 

 

 

3.3.1 – Objetivos 

 

 

Tem-se como objetivo desenvolver oficinas na área da saúde, para idosos e 

acompanhantes, enquanto esperam pelo seu atendimento clínico e analisar o conseqüente  

impacto na vida dos participantes. As oficinas têm o propósito de incentivar a promoção 

de um envelhecimento saudável através do aproveitamento do atual tempo ocioso de 

espera, em atividades produtivas, educativas e informativas. 

 

 

3.3.2 – A construção das oficinas 

 

 

As oficinas foram ministradas por três alunos do último ano de graduação dos cursos de 

Educação Física (2) e Odontologia (1) da UFPE, organização de ensino superior da qual o 

Hospital das Clínicas é parte integrante, supervisionados por seus professores, além do 

responsável por esta investigação. 
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As oficinas foram realizadas diariamente, de 2ª a 6ª feira, durante 2 meses de 16/03 a 

16/05/05, com duração média de 1h 30m para cada sessão, com início às 6:30 da manhã, 

antes do início do atendimento ambulatorial. A média da freqüência diária dos 

participantes foi de 4,4 indivíduos, o que facilitou o entrosamento e a participação entre 

eles. 

 

Para as oficinas foi disponibilizado o espaço físico de um consultório médico, com uma 

área aproximada de 12 metros quadrados, cedidos pela direção do Hospital das Clínicas 

para a execução dessa pesquisa, decorado com frases e cartazes alusivos à possibilidade do 

envelhecimento saudável.  

 

O ambiente do consultório estava com as condições de iluminação natural (luz solar) e 

artificial (iluminação fluorescente), de ventilação forçada (ventiladores de teto) e com 

pintura de paredes e teto em coloração neutra (branco gelo), adequadas e satisfatórias para 

a realização das oficinas. Por vezes, por imposições operacionais do HC/UFPE, era 

utilizada outra sala, nas mesmas condições ambientais favoráveis. 

 

O mobiliário era composto de uma escrivaninha e cadeira, além de cadeiras escolares, em 

madeira envernizadas, dispostas em círculo, em número de 12 unidades, nem sempre todas 

ocupadas, haja vista que o número de idosos participantes não atingia constantemente esta 

quantidade. 

 

A programação das oficinas diárias foi feita para realização semanal. Como o público 

assistente era variado diariamente, a programação semanal foi repetida pelas diversas 

semanas ao longo do tempo da pesquisa. A repetição ocorreu também devido ao fato dos 

temas focalizados serem elementares, básicos e necessários às boas práticas da vida 

cotidiana, nomeadamente dos idosos. 

 

Esta programação foi dividida pelos seguintes temas pertinentes a cada palestra, conforme 

os desejos e motivações demonstrados pelos idosos nas fases preliminares:  
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a. Oficina sobre SAÚDE BUCAL 

 

Palestrante: Taciana Silva Rabelo de Albuquerque 

Supervisora: Professor Doutora Georgina Agnelo de Lima 

Desenvolvimento: Aplicação da 1ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Socialização grupal (10 minutos) 

Introdução ao tema: Conceitos básicos sobre saúde bucal.(15 minutos) 

Tema propriamente dito: Higiene Bucal. Relação com a higiene corporal e saúde. 

Higienização de próteses e autoexame. (35 minutos). 

Conclusão: Regras práticas de aplicação dos conhecimentos, práticas demonstrativas e 

discussão do tema com retirada de dúvidas remanescentes. 10 minutos). 

Aplicação da 2ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Meios audiovisuais empregados: cartazes explicativos, modelo da arcada dentária, em 

tamanho natural e escovas dentais. 

Avaliação: questionário aplicado ao final da sessão. (Anexo2) 

Observações: a fazer. 

 

b. Oficina de PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 

Palestrante: Rossana Allain Teixeira Galvão 

Supervisora: Professora Doutora Jocelene Tenório 

Desenvolvimento: Aplicação da 1ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Socialização grupal (10 minutos) 

Introdução ao tema: Conceitos básicos sobre o aparelho locomotor humano e o impacto da 

velhice sobre o mesmo (10 minutos). 

Tema propriamente dito: Definição de quedas. Fatores causadores de quedas. Fatores de 

risco evitáveis. Conseqüências de quedas em idosos.  Incidência de quedas. (40 minutos). 

Conclusão: Demonstração de exercícios. Postura. Esclarecimentos de dúvidas existentes. 

(10 minutos). 

Aplicação da 2ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Meios audiovisuais empregados: cartazes explicativos. 

Avaliação: questionário aplicado ao final da sessão. (Anexo2) 



 78

Observações: a fazer. 

 

c. Oficina de ESTÍMULO À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

Palestrantes: Wellita Aragão Barbosa e Hedgard Rodrigues da Silva 

Supervisora: Professora Doutora Tereza Luzia França 

Desenvolvimento: Aplicação da 1ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Socialização grupal (10 minutos) 

Introdução ao tema: O porquê de fazer exercícios físicos (10 minutos) 

Tema propriamente dito: A prática de exercício físico na manutenção de força e 

elasticidade muscular. Movimentação e resistência física. Prevenção de doenças. 

Prevenção de quedas. (15 minutos). 

Conclusão: Demonstração de exercícios. Postura. Esclarecimentos de dúvidas existentes. 

(35 minutos). 

Aplicação da 2ª parte do questionário (Anexo2) (10 minutos) 

Meios audiovisuais empregados: cartazes explicativos, músicas adequadas para a 

realização de exercícios físicos. 

Avaliação: questionário aplicado ao final da sessão. (Anexo2) 

Observações: a fazer. 

 

Este estudo demonstrativo foi desenvolvido no período de 16/03 a 16/05/2005, no 

Ambulatório de Clínica Médica do HC/UFPE, por ser o ambulatório de maior demanda no 

referido hospital.  

 

 

3.3.3 – Metodologia 

 

 

As palestras realizadas nas oficinas foram explanações orais com utilização de meios 

audiovisuais auxiliares e com a ativa participação dos idosos através de intervenções e 

acompanhamentos das práticas orientadas e indicadas pelo palestrante. 

 

Ao início de cada palestra, aplicou-se o questionário Oficinas: Promoção para um 

envelhecimento saudável, até a questão 11 (Anexo2) e, em seguida usou-se a técnica da 
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socialização e integração do grupo com a finalidade precípua de aumentar a motivação 

individual e grupal. Isto foi feito através de apresentação individual de cada participante. 

Inicialmente o responsável pela pesquisa apresentava-se, declinando seu nome, sua 

condição, formação e o propósito da investigação; a seguir o palestrante e os participantes, 

um a um, faziam o mesmo, numa certa ordem (da esquerda para direita do responsável, no 

círculo). 

 

O restante das perguntas do questionário supra referido (Anexo2) era aplicado após a 

conclusão do tema de cada sessão, como avaliação da mesma.  

 

 

3.3.3.1– Os instrumentos de avaliação utilizados 

 

 

Com base na ficha de avaliação das Oficinas de Educação em Saúde e Comunicação 

promovidas pela FUNASA – Fundação Nacional de Saúde conjuntamente com o 

Ministério da Saúde foi construído um questionário para avaliar as condições 

sócioeconômicas dos pacientes idosos do HC/UFPE e o nível de captação das informações 

transmitidas referentes à sua saúde, como um todo. 

 

O formulário foi constituído de questões referentes à identificação do entrevistado, a sua 

condição socioeconômica familiar, necessidade de acompanhante ou não para se 

locomover, nível de satisfação com a oficina, assim como, novas amizades e captação de 

novos conhecimentos decorrentes da participação nas oficinas. (Anexo 2). 

 

Verificou-se a possível correlação linear com as variáveis: idade, sexo, estado civil, grau 

de escolaridade, tipos de co-habitação (arranjo familiar), responsabilidade domiciliar, 

renda familiar, tipo de oficina, necessidade ou não da presença de acompanhante, grau de 

satisfação com a oficina, novas aprendizagens e amizades. 

 

Para efeito de classificação do tipo de co-habitação, foi considerado como parente próximo 

àquela pessoa, com grau de parentesco como, irmão (ã), sobrinho(a), neto(a), genro e nora. 

O mesmo critério foi adotado no que concerne à renda familiar. 
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A classificação do grau de escolaridade brasileira encontra-se agrupada da seguinte 

maneira: 

1º grau = da 1ª até a 8ª série. 

2º grau = incluem-se os três seguintes anos de estudo. 

3º grau = curso universitário. 

 

Em relação ao Sistema de Educação em Portugal temos a seguinte correlação: 

 

 
 

 

3.3.3.2 – Aspectos éticos 

 

 

O projeto foi aprovado em 16/03/2005 pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da UFPE sob o número 055/2005 – 

CEP/CCS. Os participantes foram informados a respeito das características do estudo e 

aceitaram participar voluntariamente, conforme determina a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), assinando um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (Anexos 3 e 4). 

 

 

3.3.3.3 – Amostra 

 

 

Participaram deste estudo transversal 162 pacientes selecionados aleatoriamente (por 

opção própria não induzida), cadastrados no HC/UFPE, com idade igual ou superior a 60 

anos, enquanto esperavam pelo seu atendimento clínico, tendo aproveitado parte do seu 
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tempo ocioso (desde a sua chegada ao HC até efetivamente a sua consulta médica) nas 

atividades desenvolvidas nas oficinas instaladas, conforme a indicação apontada no estudo-

piloto. 

 

A fim de realizar o cálculo para dimensionamento da amostra obteve-se o número de 

pacientes atendidos no Ambulatório de Clínica Médica do HC/UFPE com idade igual e 

acima de 60 anos nos meses de setembro e outubro de 2004, no total de 575 em setembro e 

605 em outubro. Esse quantitativo de atendimento bimensal foi obtido através de planilhas 

estatísticas fornecidas pelo Centro de Estatística do HC/UFPE. 

 

 Chegou-se, assim, a média de atendimentos a idosos por mês. Baseado nessa média 

considerou-se, para amostra de atendimentos a pacientes idosos realizados no Ambulatório 

de Clínica Médica do HC/UFPE, a condição de 95% de confiabilidade. Acreditou-se que 

este valor oferecia boa representatividade da população pesquisada, oferecendo 

oportunidade para uma adequada avaliação dos objetivos propostos, no que diz respeito às 

diferentes variáveis que seriam analisadas. 

 

Sendo assim, a amostra proposta foi de 246 pacientes, no entanto em virtude da escassez 

do tempo, do variável e reduzido número de pacientes idosos atendidos diariamente e da 

modificação dos dias de atendimento ambulatorial pela direção do HC, a amostra da 

pesquisa se restringiu a 162 pacientes idosos, na faixa etária de 60,01 a 85,74 anos, com 

idade média de 67,26 anos. 

 

Do universo de pacientes que diariamente buscam tratamento médico-hospitalar no 

HC/UFPE, foram incluídos nesta pesquisa aqueles que no contato inicial apresentaram as 

seguintes características: eram pacientes cadastrados do HC/UFPE; demonstraram desejo 

de participar das oficinas para o envelhecimento saudável; encontravam-se na faixa etária 

igual e acima de 60 anos. 

 

Para a exclusão da participação nas oficinas, dentre os pacientes diariamente atendidos no 

HC/UFPE foram adotados os seguintes critérios: não manifestaram intenção de participar 

das oficinas; não eram pacientes do HC/UFPE ou no momento da pesquisa não estavam 

com o cartão de identificação do referido hospital. 
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3.3.3.4 – A recolha da amostra 

 

 

No mesmo andar onde se encontram localizados os ambulatórios de Clínica Médica foram 

afixados cartazes e folders nos corredores e áreas comuns de trânsito dos pacientes, 

convidando aqueles que estivessem na faixa etária de 60 e mais anos para participar das 

oficinas. Apesar dessa razoável divulgação das oficinas, poucas foram as pessoas que se 

dirigiram espontaneamente para o local de realização das oficinas, indicado nos cartazes 

afixados e, na grande maioria das vezes o recrutamento dos participantes era feito através 

de convites verbais nos locais onde se encontravam sentados, aguardando pela sua consulta 

médica. 

 

De forma objetiva e sucinta era explicado o objetivo da pesquisa e se questionava quanto 

ao seu interesse em participar da mesma. Em caso positivo, seguia-se adiante com 

investigação de sua idade e o convite para se dirigir para o local de realização das oficinas.  

 

Após verificar que o paciente preenchia os critérios de inclusão na pesquisa, a entrevista 

era iniciada com aplicação do questionário, em duas etapas, pela responsável desta 

pesquisa e/ou por um auxiliar de enfermagem, devidamente treinada para esse fim. A 1ª 

etapa consistia do levantamento dos dados pessoais do entrevistado e a outra, após a 

oficina, referia-se à avaliação da mesma oficina. 

 

As oficinas iniciavam sempre com a apresentação do responsável pela pesquisa com 

pequena exposição sobre o envelhecimento, (noções gerais, mitos e verdades), seguida da 

introdução do responsável pela oficina do dia. Isto porque na fase de planejamento foi feito 

um cronograma com a previsão dos dias, dos horários e dos temas a serem abordados, 

assim como dos responsáveis pelo desenvolvimento dos trabalhos por oficina. 

 

Posteriormente se fazia um convite para que cada um dos participantes se introduzisse da 

forma desejada, no entanto, pelo fato de todos estarem num local de tratamento da saúde, 

se solicitava que falassem mais da sua pessoa e menos das doenças, mas que se sentissem à 
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vontade para falar o que quisessem. Esse momento era marcado por trocas de experiências, 

de respeito pelo outro, facilitados pelo tamanho do grupo. Tudo isto está conforme o item 

3.3 e seus subitens, deste capítulo. 

 

Antes do início das oficinas explicava-se rapidamente o propósito da pesquisa e entregava 

para cada um tomar ciência, cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, além 

das suas devidas explicações. Após a concordância formal da sua participação, dava-se 

início propriamente a pesquisa com a aplicação da 1ª parte do questionário. 

 

Cada participante era identificado pelo seu nome, através de uma etiqueta adesiva, afixada 

na sua roupa, o que lhe proporcionava um bem estar, por ser reconhecido, mesmo aqueles 

não alfabetizados. 

 

Os passos desde o recrutamento do pesquisado até a conclusão das oficinas estão 

explicitados no fluxograma da figura 3.3.3.4.1 adiante: 
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Fig. 3.3.3.4.1 – Fluxograma da abordagem do paciente idoso do HC/UFPE.  
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3.3.3.5 – Amostra dos participantes nas oficinas 

 

 

A amostra do estudo foi constituída de 162 pacientes idosos, 123 do gênero feminino 

(75,9%) e 39 do masculino (24,1%). A idade média dos participantes é de 67,26 anos 

(mínimo de 60 anos e máximo 85 anos). Da amostra pesquisada constata-se que: 105 

indivíduos encontram-se na faixa etária entre 60 – 70 anos, representando 64,8%; 49 estão 

entre 70 - 80 anos (30,2%); e, acima de 80 anos, há 8 indivíduos (4,9%). 

 

É de destacar que 79 dos entrevistados, (48,8%), possuem vida conjugal, legalmente 

constituída ou não, enquanto que 6,2% encontram-se separados e sem qualquer vínculo 

legal ou afetivo (Tabela 3.3.3.5.1). 

 

Tabela 3.3.3.5.1 – Distribuição dos participantes segundo faixa etária, gênero e estado civil 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alfabetização é medida pela proporção de pessoas que se declaram como sabendo ler e 

escrever um bilhete simples. Essa forma de investigação tem sido utilizada usualmente 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nas suas pesquisas domiciliares, 

o que proporciona o acompanhamento temporal desse indicador. 

 

Variável n % 
   

• Faixa etária (em anos)   
60 |---70 105 64,8 

70 |---80  49 30,2 
80 |---85     8   4,9 

   
TOTAL 162 100,0 

   
• Gênero   
Masculino   39 24,1 
Feminino 123 75,9 

   
TOTAL 162 100,0 

   
• Estado civil   

Casado(a)  79 48,8 
Solteiro(a) 24 14,8 

Separado(a) 10    6,2 
Viúvo(a) 49  30,3 

   
TOTAL 162 100,0 
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Quanto à escolaridade houve predominância dos alfabetizados (53,1%), destes 40,1% 

possuíam 1º grau incompleto, seguindo-se em ordem decrescente, 1º, 2º e 3º grau 

completos, respectivamente 6,2%, 5,6% e 1,2%.  

 

Assim proporcionalmente o número de não alfabetizados (46,9%) corresponde a quase 

metade da amostra. Isso pode ser um indicativo de que as políticas educacionais brasileiras 

ainda não estão com boa eficiência para esse grupo etário. 

 

No que respeita à procedência (Tabela 3.3.3.5.2) verifica-se que 42,6% vivem em Recife, 

30,2% em área metropolitana e 27,2% em regiões interioranas. Os indivíduos procedentes 

de Recife, capital onde o Hospital das Clínicas – HC/UFPE está situado, são os que mais 

procuram os seus serviços médico-hospitalares. 

 

Tabela 3.3.3.5.2 – Distribuição dos pesquisados segundo as variáveis sócio-econômicas: 

procedência, renda familiar em salários mínimos e escolaridade. 

 
   
Variável n % 
   
   
• Procedência     
Recife  69 42,6 
Região metropolitana  49 30,2 
Interior  44 27,2 
   
TOTAL  162 100,0 
   
• Renda familiar (em salários mínimos)    
Até 1 57 35,2 
Mais de 1 a 2 48 29,6 
Mais de 2 a 4 37 22,8 
Mais de 4 20 12,4 
   
TOTAL  162 100,0 
   
• Escolaridade    
Alfabetizado  86 53,1 
Não alfabetizado  76 46,9 
   
TOTAL 162 100,0 
   
   

1 salário mínimo equivale a R$300,00 (aproximadamente 100 euros). 

 

O acesso geográfico do HC/UFPE faz com que predominem residentes de Recife, dos 

bairros circunvizinhos e dos municípios contíguos. A relevância da Instituição em termos 

de serviços complexos faz com que a ele acorram também os usuários de municípios 
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distantes, do sertão do Estado (distantes até 700 km) e até, de outras Unidades da 

Federação. 

 

A análise do rendimento familiar (Tabela 3.3.3.5.2) revela que 35,2% dos pesquisados 

ganham até um salário mínimo, enquanto que 12,4% ganham acima de quatro salários 

mínimos, ou seja, o percentual de pacientes decresceu à proporção que a faixa de renda 

aumentava. 

 

Na última década houve um crescimento significativo desse indicador – a proporção de 

idosos alfabetizados passou de 55,8% em 1991, para 64,8%, em 2000, para todo o Brasil. 

Apesar desse avanço, em 2000, o contingente de idosos analfabetos era expressivo, 

representando cerca de 5,1 milhões de pessoas. 

 

Para configurar os arranjos familiares nos domicílios de indivíduos idosos, verificou-se que 

o tipo mais comum da atual composição é ainda o modelo composto pelo conjunto casal 

com filhos. Na pesquisa esse modelo apareceu em 18,5% dos entrevistados, enquanto que 

17,9% deles, viviam com filho (a) e um parente próximo, que poderia ser irmão(ã), 

sobrinho(a),neto(a), genro ou nora (Tabela 3.3.3.5.3). Os dados sugerem que o indivíduo 

idoso reside mais freqüentemente com outra pessoa, que pode ser o (a) cônjuge, filho e/ou 

outro parente próximo, provavelmente por necessidade sua (dependência) ou dos outros 

(desemprego, pior condição sócio-econômica). 

 

Em relação ao número de pessoas na residência (Tabela 3.3.3.5.3), os maiores percentuais 

corresponderam a dois residentes (25,3%), cinco ou mais residentes (22,8%) e três 

residentes (20,4%). 

 

Na maioria dos casos de responsabilidade financeira pelo domicílio, em 42% dos casos é o 

próprio idoso quem arca com as despesas (Tabela 3.3.3.5.3). Em 23,5% deles, o idoso tem 

a parceria financeira com o (a) companheiro (a) ou com o filho. Isto pode ser um indicativo 

de que o idoso é um mantenedor do núcleo familiar, ou pelo menos é um suporte 

expressivo. 
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Tabela 3.3.3.5.3 – Distribuição dos participantes segundo as variáveis: com quem mora, 

número de pessoas que vivem na residência e responsável financeiro pela residência (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que nos domicílios unipessoais há um predomínio do gênero feminino 17,1% 

contra 7,7%, do masculino, ou seja, um percentual 9,4% mais elevado nos participantes 

femininos, entretanto sem associação significante ao nível de significância fixado (p>0,05) 

(Tabela 3.3.3.5.4).  

 

Essa tendência vem sendo referida em alguns estudos demográficos, por exemplo: O Perfil 

dos Idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000 – IBGE, pelo motivo das 

mulheres ao enviuvarem, não mais desejarem refazer a sua vida conjugal. Contrariamente, 

os homens demonstram uma preferência para morar conjuntamente. 

 

Variável  n %
 
• Mora com quem  
Sozinho  24 14,8
Com filho  17 10,5
Com parceiro + filho  30 18,5
Com parceiro + filho + parente próximo 18  11,1
Com filho + parente próximo  29 17,9
Com parente próximo (neto, tio, sobrinho e 
irmão) 

21 13,0

Com parceiro  23 14,2
 
TOTAL  162 100,0
 
• Número de pessoas na residência  
1 24 14,8
2 41 25,3
3 33 20,4
4 27 16,7
5 ou mais 37 22,8
 
TOTAL  162 100,0
 
• Responsável financeiro pela residência 
Própria pessoa  68 42,0
Própria pessoa + parceiro 21 13,0
Própria pessoa + parceiro + filho  6 3,7
Própria pessoa + filho + parente próximo 3 1,8
Própria pessoa + parente próximo  15 9,3
Própria pessoa + filho  17 10,5
Parceiro(a) 19 11,7
Filho  10 6,2
Parente próximo 3 1,8
 
TOTAL  162 100,0
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A responsabilidade financeira pelo domicílio recai em maior peso no próprio entrevistado 

do gênero masculino, 92,3%. 

 

Com relação ao grau de escolaridade, o percentual de não alfabetizados do gênero 

masculino, 53,8% é ligeiramente superior ao feminino, 44,7%, enquanto que ocorre o 

oposto no tocante aos alfabetizados, ou seja, o gênero feminino é superior ao masculino: 

41,5% das mulheres e 35,9% dos homens possuíam o 1º grau incompleto, 13,8% das 

mulheres e 10,3% dos homens possuíam um nível de escolaridade superior ao 1º grau 

completo (Tabela 3.3.3.5.4). Isso pode ser um indicativo de que os homens começaram a 

trabalhar mais cedo para ajudar na renda familiar e abandonaram os estudos desde cedo. 

 

Tabela 3.3.3.5.4 – Avaliação das variáveis: arranjo co-habitacional (familiar), 

responsabilidade financeira pela residência e grau de escolaridade, segundo o gênero. 

 

 
 Gênero   
Variável  Masculino Feminino Grupo total Valor p

 n % n % n %  
     
• Arranjo co-habitacional    
Mora sozinho  3 7,7 21 17,1 24 14,8 p(1) = 

0,1507 
Não mora sozinho 36 92,3 102 82,9 138 85,2  
    
TOTAL 39 100,0 123 100,0 162 100,0  
    
•Responsabilidade financeira pela 
residência 

   

Própria pessoa 36 92,3 94 76,4 130 80,3 p(1) = 
0,0299* 

Outra pessoa  3 7,7 29 23,6 32 19,7  
    
TOTAL 39 100,0 123 100,0 162 100,0  
    
•Grau de escolaridade    
Não alfabetizado  21 53,8 55 44,7 76 46,9 p(1) = 

0,5930 
1° grau incompleto  14 35,9 51 41,5 65 40,1  
1º grau completo ou mais 4 10.3 17 13.8 21 13,0  
    
TOTAL 39 100,0 123 100,0 162 100,0  

(*) – Associação significante ao nível de 5,0%.  
(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

Ao analisar a procedência e o tipo de arranjo familiar verifica-se que 20,4% dos indivíduos 

idosos da região metropolitana (periurbana) moram sozinhos, ao passo que 90,9% daqueles 

que moram na região interiorana preferem companhia (Tabela 3.3.3.5.5). 
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O menor percentual das residências em que o responsável financeiro era o próprio 

entrevistado ocorreu na cidade de Recife (73,9%), no entanto este percentual foi bastante 

próximo entre os residentes na região metropolitana ou no interior (85,7% versus 84,1% 

respectivamente). O menor percentual (37,7%) de pesquisados não alfabetizados ocorreu 

no Recife, entretanto o maior percentual ocorreu no interior, contudo sem associação 

significante entre as duas variáveis em questão (p>0,05). 

 

Na região metropolitana, o grau de escolaridade predominante é o 1º grau incompleto. No 

tocante às demais regiões, há uma predominância dos não alfabetizados. 

 

O índice de não alfabetizados na região do interior continua elevado, 56,8%, superior às 

demais regiões, isso provavelmente ocorre por conta, muitas vezes, da não proximidade da 

escola, indisponibilidade de tempo livre, da necessidade de trabalhar para ganhar a vida e 

da falta de condições financeiras que propiciem a sua ida para a escola (Tabela 3.3.3.5.5). 

 

Tabela 3.3.3.5.5 – Avaliação das variáveis: arranjo familiar, responsável financeiro pela 

residência e grau de escolaridade, segundo a procedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
     RMR = Região Metropolitana do Recife. 

 Procedência    
Variável  Recife  RMR Interior  Grupo total Valor de p 
 n % n % n % n %  
    
• Arranjo familiar    
Mora sozinho 10 14,5 10 20,4 4 9,1 24 14,8 p(1) = 0,3069 
Não mora sozinho 59 85,5 39 79,6 40 90,9 138 85,2  
    
TOTAL 69 100,0 49 100,0 44 100,0 162 100,0  
    
• Responsável financeiro 
pela 

   

   residência    
Própria pessoa 51 73,9 42 85,7 37 84,1 130 80,3 p(1) = 0,2143 
Outra pessoa  18 26,1 7 14,3 7 15,9 32 19,7  
    
TOTAL 69 100,0 49 100,0 44 100,0 162 100,0  
    
• Grau de escolaridade    
Não alfabetizado  26 37,7 25 51,0 25 56,8 76 46,9 p(1) = 0,2525 
1° incompleto  32 46,4 17 34,7 16 36,4 65 40,1  
1° completo ou mais 11 15,9 7 14,3 3 6,8 21 13,0  
    
TOTAL 69 100,0 49 100,0 44 100,0 162 100,0  
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Em relação à renda familiar, observa-se que 32,4% da faixa etária entre 60 e 69 anos 

percebe mais de um a dois salários mínimos. Isso pode ser explicado porque cada membro 

do casal, na maioria das vezes, percebe individualmente um salário mínimo, pela atual 

política social (Tabela 3.3.3.5.6). 

 

À proporção que a idade aumenta, há uma tendência das pessoas viverem sós por conta, 

provavelmente do falecimento de um cônjuge e, conseqüentemente a renda familiar 

decresce em valores absolutos.  

 

 

Tabela 3.3.3.5.6 – Avaliação da renda familiar, segundo a faixa etária do entrevistado (em 

anos). 

 

 
 Faixa etária (em anos)   

Renda familiar 60 a <69 70 a <79 80 a 85 Grupo total Valor de p 
(Em salár. mínimos) n % n % n % n %  

     
Até 1 32 30,5 21 42,9 4 50,0 57 35,2 p(1) = 0,3275 
> 1 a 2 34 32,4 13 26,5 1 12,5 48 29,6  
> 2 a 4 28 26,7 8 16,3 1 12,5 37 22,8  
> 4 11 10,5  7 14,3 2 25,0 20 12,4  
     
     
TOTAL 105 100,0 49 100,0 8 100,0 162 100,0  
          

  (1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

No estudo da relação entre renda familiar e grau de escolaridade observa-se que os 

percentuais dos que tinham até um salário mínimo e que tinham mais de 1 a 2 salários 

mínimos decresceram a medida que o grau de escolaridade aumentou, contrariamente 

ocorreu com os que percebiam acima de 2 a 4 salários mínimos ou acima de 4 salários 

mínimos, pois os percentuais aumentaram com o grau de escolaridade, resultados estes que 

indicam associação significante (p<0,05) (Tabela 3.3.3.5.7). 

 

 Dos não alfabetizados, 46,1% possuem uma renda familiar de até um salário mínimo. Já 

os que possuem um grau de escolaridade equivalente ao 1º grau completo e mais, 38,1% 



 92

detêm uma renda familiar maior que quatro salários mínimos, justamente pela melhor 

condição intelectual. 

 

Tabela 3.3.3.5.7 – Avaliação da renda familiar, segundo o grau de escolaridade. 

 
 Renda familiar (em salário mínimo)   
Variável  Até 1 >1 a 2 >2 a 4 >4 TOTAL Valor de p 
 n % n % n % n % n %  
            
• Grau de escolaridade            
Não alfabetiz.  35 46,1 25 32,9 13 17,1 3 3,9 76 100,0 p(1) < 0,0001* 
1° incompleto  21 32,3 18 27,7 17 26,2 9 13,8 65 100,0  
1° completo ou mais 1 4,8 5 23,8 7 33,3 8 38,1 21 100,0  
        
TOTAL  
Grupo total 

57 35,2 48 29,6 37 22,8 20 12,4 162 100,0  

            
 
(*) – Associação significante ao nível de 5,0%.  
(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson.  

   

De acordo com a avaliação da influência do grau de escolaridade no que se refere ao tipo 

de arranjo familiar, percebeu-se que essa variável não influenciava, ou pouco influenciava 

o fato do indivíduo morar sozinho ou com outras pessoas, haja vista que os percentuais 

entre as categorias do grau de escolaridade tiveram uma pequena variação de 13,8% a 

15,8% e, assim não se comprova associação significante entre as duas variáveis (p>0,05) 

(Tabela 3.3.3.5.8). 

 

Tabela 3.3.3.5.8 – Avaliação do fato de morar ou não sozinho, segundo o grau de 

escolaridade. 

 
 Mora com quem    
Variável  Sozinho  Não mora sozinho TOTAL Valor p 

 n % n % n %  
• Grau de escolaridade        
Não alfabetizado  12 15,8 64 84,2 76 100,0 p(1) = 0,9464 
1° incompleto  9 13,8 56 86,2 65 100,0  
1° completo/2° completo e 
3°completo 

3 14,3 18 85,7 21 100,0  

    
Grupo total 24 14,8 138 85,2 162 100,0  

(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
 

Podemos constatar através desse estudo que 87,5% da renda familiar daqueles que 

percebiam até 1 salário mínimo provinha da sua renda pessoal, e à proporção que a renda 

aumenta, cresce também o número de residentes na morada. Nas faixas de renda > 2 a 4 e 
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> 4 salários mínimos, o percentual aumentou com o número de residentes e a associação é 

significante (p<0,05) (Tabela 3.3.3.5.9).  

 

Tabela 3.3.3.5.9 – Avaliação da renda familiar, segundo o número de pessoas que residem 

com o pesquisado. 

 
 Renda familiar (Em salários mínimos)   
Nº de pessoa que mora  Até 1 >1 a 2 >2 a 4 >4 TOTAL Valor de p 
 n % n % n % n % n %  
     
1 21 87,5 1   4,2   1  4,2 1 4,2 24 100,0 p(1) < 

0,0001* 
2 11 26,8 19 46,3   8 19,5 3 7,3 41 100,0  
3 11 32,4 11 32,4   9 26,5 3 8,8 34 100,0  
4  4 15,4 10 38,5   7 26,9 5 19,2 26 100,0  
5 ou mais  10 27,0  7 18,9 12 32,4 8 21,6 37 100,0  
     
     
Grupo total 57 35,2 48 29,6 37 22,8 20 12,4 162 100,0  
            

(*) – Diferença significante ao nível de 5,0%. 
(1) – Através do teste Qui-quadrado de Pearson.  

 
 

 

3.3.4 – Apresentação e leitura dos resultados 

 

 

Foram realizadas oficinas ludoterápicas de acordo com as necessidades específicas 

relacionadas na pesquisa prévia, com foco voltado para temas de saúde sobre: prevenção 

contra queda, saúde bucal e estímulo práticas de atividades físicas (ginástica). 

 

A oficina Prevenção contra quedas foi a que mais se repetiu (43,8%) pelo fato de que a 

responsável pela realização da mesma, era também a responsável pela pesquisa.    

 

Verificou-se que 54,9% dos idosos não vinham acompanhados, o que pressupõe certo grau de 

autonomia de ação, capacidade funcional, ou então impossibilidade de ter companhia 

(indisponibilidade). Já aqueles que necessitavam de companhia (45,1%), buscaram pessoas 

com idade inferior a sua, mais jovens, provavelmente para apoiá-los no tocante à sua 

locomoção e orientação. Essa dissertação não se estendeu na análise destas variáveis (Tabela 

3.3.4.1). 
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Ao serem questionados sobre o seu grau de satisfação com as oficinas, 75,3% referiram 

espontaneamente que estavam plenamente satisfeitos e, 24,7% demonstraram apenas 

satisfação (Tabela 3.3.4.1). 

 

Observa-se um perfil diferenciado dos pacientes que procuram o serviço público, nele, 

incluem-se os idosos. Parece que o nível de satisfação e de auto-estima, da grande maioria 

dos usuários, é baixo e, desde que eles recebam qualquer tipo de atenção, independente da 

sua intensidade e direcionamento, eles demonstram, visivelmente, o seu agrado; daí, a 

provável explicação pelo seu grau de satisfação manifestado na pesquisa. 

 

No tocante a parte social, na interação com os demais participantes da oficina, 98,8% deles 

estabelecera novas amizades, trocas de nºs de telefone, endereços para futuros contatos 

(Tabela 3.3.4.1). 

 

Pelas suas respostas ao avaliar a aquisição de novas aprendizagens, 98,2% informaram 

terem aprendido algo de novo, independente do tipo de oficina, da qual participou, 

portanto, pode-se intuir que houve a internalização e socialização dessas informações, do 

ponto de vista cognitivo e vivencial, naquele momento.  
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Tabela 3.3.4.1 – Distribuição dos pesquisados segundo as variáveis: oficina, 

acompanhante, faixa etária do acompanhante, grau de satisfação com a oficina, novas 

amizades, novas aprendizagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 - Fala dos entrevistados 

 

A fala dos entrevistados nos traz a reflexão dos desejos, dos gostos, das necessidades, da 

reação diante da vida e da velhice e da maneira de ser de cada um deles. À proporção que 

eles passam a se sentir mais à vontade, mais ricos, verdadeiros e espontâneos são os seus 

depoimentos. Esse momento é sem dúvida, um momento de uma riqueza e sabedoria 

inigualáveis para todos os presentes, sejam educadores ou participantes. 

  
Variável  n % 
   
  
• Oficina    
Atividade física   60 37,0 
Prevenção contra queda  71 43,8 
Saúde bucal  31  19,1 
  
TOTAL 162 100,0 
  
• Acompanhante   
Sim  73 45,1 
Não  89 54,9 
  
TOTAL 162 100,0 
  
• Faixa etária do acompanhante  
< 60 52 72,2 
> 60 20 27,8 
  
TOTAL  72 100,0 
  
• Grau de satisfação com a oficina     
Satisfeito    40 24,7 
Muito satisfeito  122 75,3 
  
TOTAL  162 100,0 
  
. Novas amizades  
Sim 160 98,8 
Não      2    1,2 
  
TOTAL 162 100,00 
  
. Novas aprendizagens  
Sim 159 98,2 
Não      3    1,8 



 96

Após cada oficina, no momento da aplicação do questionário (2ª fase), os utentes eram 

estimulados a emitir sua opinião sobre a realização da oficina ou sobre a velhice, em geral. 

 

 A seguir estão enumeradas as observações colhidas: 

 

1. Queria que tivesse sempre para não ficar sem fazer nada, na espera do médico. 

2. Gostaria de participar sempre. 

3. Deveria ter em outros ambulatórios. 

4. É bom trocar experiências. 

5. Gostaria que também tivesse um psicólogo nesses encontros, antes do médico chegar. 

6. Gostaria que esses encontros continuassem. 

7. Gostaria que as informações passadas aqui também fossem dadas por escrito. 

8. O velho precisa conversar com outras pessoas. 

9. É muito bom receber explicações do médico. 

10. É muito importante a gente aprender coisas novas. 

11. Eu esqueço que sou velha. 

12. Eu sou dona da minha vida. Não estou caducando. 

13. Sou uma pessoa feliz. 

 

 

3.3.6 - Discussão dos resultados 

 

 

Saúde e educação são temas intimamente relacionados e interdependentes. Desta forma, 

não se pode pensar em promover saúde sem educação e vice-versa. Isto foi verificado na 

pesquisa realizada, haja vista que as pessoas com melhor índice de educação tiveram um 

comportamento mais motivado e demonstraram ter algum conhecimento e prática sobre os 

temas abordados. 

 

O grupo é, sem dúvida, um espaço privilegiado e abrangente para ações educativas em 

saúde. Daí porque houve a opção de realizar as oficinas para promoção do envelhecimento 
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saudável em grupos de quatro a seis idosos, em média, de tal forma que pudesse haver uma 

maior participação e interação entre os sujeitos. 

Foi percebido que quando se aproximava do horário de chegada do médico, havia uma 

inquietação por parte dos pacientes, no sentido de se dirigirem para o local de atendimento 

médico. Por esta razão foi limitada a duração de cada oficina em 1 hora e 30 minutos. 

 

Em resumo, da investigação realizada constata-se que: 

 

• A faixa etária predominante foi a de 60 a 69 anos, representando 64,8%. Isto reflete 

uma tendência nacional. 

 

• O gênero feminino representou 75,9% do universo pesquisado, confirmando uma 

dominância já verificada. 

 

• 48,8% dos entrevistados possuíam vida conjugal, legalmente constituída ou não, 

enquanto que 30,3% encontravam-se viúvos (as). 

 

• Quanto à procedência, 42,6% deles tinham como origem, Recife. 

 

• Com relação à renda familiar, 35,2% percebiam 1 salário mínimo. 

 

• Em relação ao grau de escolaridade, não foi detectada grande diferença entre os 

alfabetizados (53,1%) e os não alfabetizados (46,9%). 

 

• Entre os alfabetizados, 46,9% possuíam o 1º grau incompleto, ou seja, estudaram por 

menos de 8 anos. 

 

• O arranjo familiar mais freqüentemente informado foi o tradicional, o casal com 

filhos. 

• 42% dos entrevistados informaram ser o próprio responsável financeiro pela 

residência. 
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• A oficina prevenção contra queda foi a mais realizada, provavelmente, pelo fato da 

mesma ter sido facilitada pela responsável pela pesquisa e a mesma dispor de maior 

tempo para tal. 

 

• Em relação ao fato de ter procurado os serviços médicos, acompanhado ou não, 

54,9% foram sozinhos e 45,1% foram acompanhados. Entretanto, esta investigação 

não se ateve a pesquisar as razões que os levaram a buscar os serviços médicos 

acompanhados ou não.  

 

• Os entrevistados que informaram terem ido com acompanhantes, declararam que a 

faixa etária deles era inferior à sua. 

 

• 75,3% dos pesquisados informaram que estavam muito satisfeitos com a realização 

da oficina. 

 

• 98,8% da amostra informaram que conheceram pessoas e travaram relações de 

amizade com elas. 

 

• 98,2% declararam que haviam aprendido algo novo. 

 

•  Embora em pequena quantidade, em média 10 a 15 participantes, ao serem 

informados sobre os outros temas das oficinas decidiram participar de mais de uma 

delas. Para efeito da pesquisa, a sua participação foi computada uma única vez. 

 

 

3.4 - Conclusões e recomendações 

 

 

Em todas as sociedades, as formas de cuidados com a saúde são normalmente estimuladas 

por processos educativos informais e institucionais. Na presente investigação, pelas 

entrevistas, pelas observações pessoais e pelos resultados tabelados nota-se que estes 

cuidados são essenciais e sentidos até pela população de idosos quando não estão presentes 

nas políticas públicas de saúde. 
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A desvalorização social da velhice e sua imediata associação à doença, muitas vezes 

desestimulam o idoso a ter uma postura de maior investimento em sua saúde, como se nada 

pudesse repercutir positivamente ou amenizar limitações em virtude do avançar dos anos. 

 

Por outro lado, o aprendizado junto aos serviços de saúde tende a não ser muito 

estimulante. Com freqüência limita-se à burocrática e repetitiva prescrição de remédios 

para o controle de doenças crônicas e, quando muito, volta-se às orientações para a 

mudança de hábitos de vida, que acabam sendo “prescritas” como se fossem remédios, sem 

conexão com a vida prática de cada pessoa, sua disponibilidade, interesse e condições 

efetivas para o autocuidado. (Assis, 2002). Nota-se que o pessoal do serviço de saúde 

ressente-se da falta de formação no sentido do atendimento ao idoso, suas carências e, até 

mesmo na forma de abordagem dos seus problemas de saúde, haja vista que o idoso 

compõe uma faixa diferenciada da população brasileira, hoje sendo uma minoria, mas com 

a tendência de crescimento acelerado. 

 

As ações educativas em saúde devem procurar buscar um encontro afetivo e efetivo entre 

os agentes educadores e idosos. 

 

De acordo com Assis (2002), deve-se proporcionar ao idoso: 

- Direito à informação e ao debate crítico sobre aspectos gerais de saúde, prevenção, 

controle de doenças e agravos no processo de envelhecimento; 

- Reforço da sua auto-estima, reconhecimento e valorização da sua história de vida, sua 

percepção sobre a velhice e seus direitos; 

- Incentivo da autonomia e do papel de sujeito político na construção da dignidade do 

envelhecer. 

 

Um atendimento individual pode e deve ser um momento de rico e mútuo aprendizado, 

entretanto por questões operacionais e administrativas isso não ocorre com freqüência. 

Sendo assim, é nos trabalhos em grupo que se têm condições e maior disponibilidade para 

a apreensão, compreensão, aprendizagem e debate de informações e assim, a troca de 
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experiências entre os participantes, com o enriquecimento do conhecimento individual e do 

coletivo. 

 

Assim, pela experiência desta investigação, conclui-se que o local de atendimento clínico é 

por excelência um dos melhores locais para desenvolver ações voltadas à educação em 

saúde, pelo fato do indivíduo já se encontrar numa instituição de saúde e educação. 

 

Essas oficinas foram realizadas no período de espera, nomeadamente ocioso, que antecede 

a consulta previamente marcada do idoso, paciente do HC, para que este pudesse aderir e 

participar de uma forma mais efetiva. Tal procedimento evitaria a sua ida exclusivamente 

para os encontros educativos sobre saúde e, não geraria despesas adicionais com o 

transporte, por exemplo; além de ser um fator de motivação adicional para sua presença na 

unidade de saúde. 

 

As atividades desenvolvidas nas oficinas apresentaram um resultado bastante positivo e 

encorajador, visto que houve integração e participação dos idosos no decorrer dessas 

atividades, despertando o interesse deles, inclusive, vários deles (10 a 15) participaram de 

mais de uma oficina espontaneamente. 

 

Com este trabalho, procurou-se a exemplo do que já está ocorrendo em algumas clínicas 

particulares, notadamente em São Paulo, realizar ações educativas na sala de espera de 

consultórios médicos. É bem verdade que as condições e o público-alvo não são os 

mesmos, mas não se admite continuar a negligenciar o tempo de espera. Este poderá se 

tornar, sem dúvida, em uma fonte de novas referências e informações para os pacientes, 

além de ser um local propício para travar novos relacionamentos, amizades, tanto em 

entidades privadas quanto públicas.  

  

É verdade que a proposta sugerida por esta investigação, de aproveitar o tempo ocioso de 

espera deve se adequar às características da instituição, à sua gestão, ou seja, à sua 

orientação política e de gestão interna, de tal forma que se aprimore o que já existe em 

funcionamento. 
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Sabe-se que algumas atividades educativas já vêm sendo realizadas por alguns núcleos, 

serviços de assistência aos idosos, ligados ao serviço público, mas sabe-se também que em 

função do crescente número de indivíduos idosos, esses serviços não possuem condições 

de acolher um contingente, cada vez maior de indivíduos longevos. 

 

Foi notado que o corpo técnico da unidade de saúde, nomeadamente o HC/UFPE, é 

sensível aos problemas dos idosos, mas não há uma orientação da gestão superior que dê 

diretrizes específicas para a triagem, acompanhamento e tratamento dos idosos. 

 

Considerando que há uma grande predisposição a cronicidade de doenças nessa faixa etária 

e, que determinados serviços médicos, como por exemplo, o Hospital das Clínicas/UFPE, 

por sua complexidade, sua localização e abrangência, apresentam uma importante 

demanda, daí porque se sugere que sejam criadas condições, nesses locais, para apoio bio-

psico-social-educativo a todos os pacientes idosos que para lá se dirigem. 

 

Ficou claramente evidente que esses pacientes idosos necessitam de atenção especial por 

parte de vários profissionais que, em sua maioria integram o corpo funcional dessas 

instituições, como médicos, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, entre outros, de forma tal, que não gere custos adicionais a essas 

instituições. 

 

Esses encontros de saúde deverão se estender aos outros ambulatórios, no caso do Hospital 

das Clínicas e a todos os acompanhantes desses pacientes idosos, que se encontrarem na 

faixa etária conveniente e que assim desejarem participar. 

 

A educação é um processo vivo e dinâmico e, no caso em questão, educação voltada para 

saúde, deverá sofrer avaliação constante no que se refere à qualidade do trabalho 

educativo.  

Como sugestão a novas investigações recomenda-se avaliar: 
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• Como os idosos se sentem ao utilizar os serviços oferecidos pelo HC – Hospital das 

Clínicas? 

• Qual o efeito do trabalho dos grupos na interação social e na postura dos idosos diante 

da vida e, principalmente da velhice? 

• Através de dinâmica de grupos, avaliar o nível de conhecimento que os idosos possuem 

a cerca de algumas doenças comuns aos indivíduos da sua faixa etária. 

• Instituir programas de ações educativas permanentes voltadas para os idosos, 

envolvendo as instituições oficiais de ensino, desde o nível primário até o nível 

superior, em todas as regiões do país. 

• Quais as probabilidades de exposição dos idosos a acidentes, em geral e, sua ocorrência 

por sexo? 

• Qual é o aprendizado proporcionado pela experiência aos profissionais e/ou agentes 

educativos? 

• No retorno seguinte para o atendimento médico, avaliar o impacto que as informações 

repassadas nas oficinas provocou na vida dos participantes das mesmas. 

 

É de suma importância que haja visibilidade das ações educativas voltadas para os idosos, 

de forma que possa ser retratada a multiplicidade de caminhos possíveis a serem trilhados 

na busca do bem estar, diante dessa complexa realidade social, nos variados cenários 

sócio-culturais, que se chama velhice. Pois há inúmeras diversidades para se adequar às 

particularidades de cada população idosa, porém unicidade no sentido de ações comuns, 

individuais e coletivas, locais e globais, por melhor qualidade de vida e saúde.  

É, sem dúvida, na criatividade, motor de um fazer educativo não burocrático, que se é 

capaz de mobilizar nos sujeitos pós-maduros, o valor especial de sua participação, 

ingrediente indispensável na construção coletiva de uma saúde/vida/velhice melhores.  

 

Por fim, todos nós poderemos ser eternamente jovens em espírito e no anfiteatro de nossas 

mentes. Deveremos compreender que envelhecer fisicamente é o nosso destino, viver feliz 

e com dignidade, deve ser a nossa meta. (Cury, 2005). 
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